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Legújabb órák
••"nagy választékban " ^

Lecbner József
órásnál Pesten, váczi-ntcza 5. sz.

a „Nádor" szálloda mellett.
2316 (4-12)

Női vászon-készletek,
ágyneniiiek, nappali és éjjeli ingek, nadrágok, korsettek, fésülö-

köpcnyek, zsebkendők, harisnyák, szoknyák s a t.

Kész menyasszonyi készletek
bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, és

bármely ruha készítés.

Gyermek vászoiinemü-készlcíek,
úgymint: ingek, vánkosok, kádkendök, ellenzők, piqué-takarók,

kötött fokotok s a t.

Kereszteló-vánkosok és znbonykák
fonott vagy vas bölcsök, egészen felszerelve minden áron.

Finom hímzések, fehérnemOek,
csipkék, gallérok, és kezelök, fökötök, fátyolok, szövetek, szélek

és betétek s a t.

egy ablakra 4 forint 50 krajczártól 15 forintig

ajánl T U R W V tt F . 2262(2-3)
Pesten, váczi-utcza 19-dik szára alatt, a nagy Kristóf mellett.

Részletes árjegyzékek bénnentve.

THEA és RUM
m nemkülönben kitűnő magyar, rajnai, bordeauxi borait, valódi franczia
1 pezsgőket, hollandi Anisette, Curacao, Benedictinusok Liquerje, va-

lódi franczia Cognac és franczia szeszt (Franzbranntwein), tisztelet-
tel ajánl

2272 (7—12)
Hollóssy (Jynla,

Wurm-utcza, VoRl-féle házban

KOHN PHILIPPE
dicséretesen ismert

Pesten, Dorottya-utcza %• sz. a., háznégyszög, a „magyar
király" szállodával szemközt,

mint Patek, Phllippe és társa genfi hírneves óragyárosok tanítványa
ajánlja kitűnő, jó és olcsó óráit gazdag választékban % évi jótállás mel-

lett, az alábbi árjegyzék szerint:
10 ft.
12
14
15 „
16 „
16 „
18 „
24 „

Ezü&t henger-órák 4 kóré . . .
„ rugóra . .

finom aranyfoglalványnyal
hengeróra kettős födéllel

„ kristály üveggel
horgonyóra 15 kőre

„ kettős födéllel
finom, ezüstben nehéz 20, 22,
angol horgony-órák, kristály

üveggel . . . 20, 22, 24, 26 „
„ remontoir-órák 26, 30, 36 és 40 „

3-as számú arany órák:
Arany órák hölgyek számára 4—8

kőre 25, 30, 36 „
Sav. arany órák hölgyeknek 8

kőre 40, 42, 45
k k 0 55 60

Hűfogak 3 forintjával s feljebb
(jótállás mellett).

Légnyomás által tartott fogsorok (Luítdruck-Gebisse) mfiszájpadok stb.
arany vagy vnlcanitból rugó 8 kapocs nélkül a legújabb amerikai modor szerint,
természethún a legjufányosb áron készíttetnek, továbbá régi az idő által haszna-
vehetlenné vált szajdnrabok kantschukba foglaltatnak, s teljes újjá alakítás után
fájdalom nélkül a szájba tétetnek.

Fogak aranynyal e's más tömőanyaggal plombiroztatnak, fogfájdalmak
eltávolítása nélkül gyökeresen gyógyittatnak, valamint mindennemű fogműtétek
a legnagyobb kimé lettel eszközöltetnek.

Több évi gyakorlat, melyet alul nevezett Paris, London s Bécsben, mint segéd-
orvos szerzett, képesitik, az előhaladt foggyógyászat és fogmüvészet terén minden e
nembem igényeknek a legkielégitőbben megfelelni.

2297 (8 — 4) V I D É K . Y F. , orvos és fogorvos.
Pesten, rózsatér 8. sz. a., Gyurkovits-féle házban

Rendel: naponta 9—5-ig. Ugyanott igen kitűnő szájvíz és fogpor kapható.

Arany remontoir-órák hölgyeknek
85, 90, 110, 120, 135 ft.

„ horgony-órák 15 kőre . . 36 „
„ „ arany födéllel 45 „
,, horgany savonett-órák . 58,60 „

„ arany
fedéllel . . . 65, 70, 80, 96 „

„ remontoir, sav. órák arany-
ban nehéz és arany födél-
lel . . . n o , 120, 145, 175 „

Inga-órák, 8 naponkinti felhúzásra
16, 20, 22, 24 „

„ óra és félóránkinti ütéssel 28,30,32 „
„ „ ., negyedóránkinti ütés-

sel . " . . . . . 48, 50, 55 „
Havi regulatorok 30-32 „
Ébresztők 5 ft., órával . . . . 7 „Arany horgony-órák 15 kőre 50, 55, 60 „

papr* Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy utánvét mel-
lett, gyorsan és pontosan teljesittetnek.

fPW* Órák cserében is elfogadtatnak.
U ^ ~ Kijavítások, saját szerkezetű szerszámok és gépek segítségével, Genf,

Brüssel és Paris leghirnevesb óragyárakban 8 éven át szerzett tapasztalatok alapján
2 évi jótállás mellett, a legjobban eszközöltetnek s olcsóért számíttatnak.

Órák, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. 2300 (7—12)

Fontos hirdetmény dohányzók számára.
Pipák, szivarpipák és szivarszipkák, különféle csinos formában agyagképlési

likacsos-faszénböl (plastisch-poröser Holzkohlen), azon tulajdonsággal bírnak, hogy
a dohányzásnál a dohány rósz ízü alkatrészeit: amoniak stb., de leginkább az egész-
ségre nézve oly káros nikotin-mérget tökélletesen fölszivják. E gyártmányok továbbá
azon rendkívüli kellemességet nyújtják, miszerint felemésztvén magában a likacsos-faszén
minden nedvességet, a pipázás kezdeténél az oly kellemetlen s felundoritó rósz izt soha
támadni nem engedi, s igy minden pipa tisztán kisziható.

Glocke Lajos gyára Hessen-Casselben bérmentes megkereső-levelekre ár-
jegyzékekkel s mustralapokkal egész készséggel szolgál.

JPP~ Kiadási helyiség Pesten: Ilorvath Ferencinél a váczl-atczában é s

Spáth A. mérleg-utcza 6. sz. 2247 (5-6)

TOTTIS ÉS KREIV
vászonáru és szőnyegek gyári raktára

AZ „ÉSZAKI CSILLAGHOZ"
Pesten, Dorottya-utcza 2-ik szám alatt

a „Magyar király"-száilodával szemben,
ajánlja nagy tárát mindenféle vásznak, ásyiruhák, asztalteritékek, vászon- és

battist-kendők. barchend, percailokból; továbbá
Futó-szőnyegeknek rófét 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 kr., 1 ft. 10 kr., 1 ft. 15, 1 ft. 20, 1 ft. 30, 1 ft. 50, 1 ft. 80, 2 ft,

2 ft. 10, 2 ft. 75, 3 ft., 3 ft- 75, 4 - gft.
Kanapé «B salon-szönyeKí k darabját 9 ft., 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 42,45. 50, 55, 75-160 ftig.
Ágy szőnyegeket 2 ft., 2 ft. 30, 2 ft. 65. 8 ft., 3 ft. 50, 4 ft., 4 ft. 50. 5, 6, 7 ft. 50. 8 ft. 50, 9 ft. 50 kr.-14 ftig.
Flanelt agy- és utazó-takarokat darabja i ft., 5, 5 ft. 50, 6, 7, 9 ft. 50, 10, 13, 14-18 ftig.
Áfcytei iteket 5 ft. 50. 6, 7, 7 ft. 25, 10. 12, 14, 15, 18, 20, 22, 25 -35 ftig.
Aftztaltcritőkrt 4 ft.. 4 ft. 5 >, 5, 6, 6 ft. 25 kr. 9, 10, 12-25 f'ért. 2319 ( 4 - 4)
C i Ó n y o k e t párja 6 ft., 6 ft, 50, 7, 8, 9, 10, 11-18 ftért.

Megrendelések pontosan teljesittetnek, részletes árjegyzékek bérmentesen megküldetnek. ^ M 3

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban Pesten, (egyetem-uteza 4-ik sz.) meg-

jelent és minden könyvárusnál kapható:

Görgei.
Czáfolat Asserman honvédezredes és

miniszteri titkár vedirafara.
Irta

Asbóth liajos.
Függelék: Észrevételek Görgei „Gazdátlan

leveleire."

Nagy S-rét, (32 lap), 40 kr.

A magyar költészet
története

az ősidőktől Kisfaludy Sándorig.
Irta

Toldy Ferencz.
Második, javított kiadás, egy kötetben.
Ciimképes kiadás. (XVI. és 475 lap).

Fűzve * ft.
Diszkötésben 3 „

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott Baját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre /> ft.
Csupán Vasárnapi Újság : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 it.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy, négyszer has&bzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszőri
Igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nro. 9. Bélyeg-dij külön
minden igtatás után 30 ujkr.

D ó s a E l e k .
(1803-1867.)

Makfalvi Dósa Elek, a képviselőház
alelnöke, kinek hosszas és súlyos szenvedés
után, folyó november 19-kén bekövetkezett
halála oly fájdalmasan érinté a közélet
hazafias köreit s kétségkívül élénk fájdalmat
költend a hazában mindenütt, legfökép pedig
a Királyhágón túli részekben, —• 1803-ban,
márczius 15-én született Maros-Vásárhelytt.

Atyja Gergely, a maros-vásárhelyi kol-
légium köztiszteletben s szeretetben álló
jogtanára, anyja Basa Ilákhel, szintén azon
főiskolánál volt nagyhírű történelemtanár
Basa István leánya. Dósát tehát,
atyja és nagyatyja, sőt szintén
ott tanárkodott ^züleatyja Incze
István után, már családi szent
hagyomány köté azon tanári
székhez, melyet később oly köz-
hasznúsággal s annyi dicsőség-
gel töltött be,s melyben jelenítg
utódainak egyike — fia, Miklós.

Dósa Eiek az apai házban, az
apai szemek előtt kezdé tanulá-
sát; s a maros-vásárhelyi főisko-
lában a gymnasiumi, bölcsészeti, x

jogi, — és hogy protestáns ta-
nultsága teljes legyen, theologiai
tanfolyamot is {végezte. Társai
közt, egész iskolai pályája alatt
első volt; s neki e helyet, sem
tehe'ség, sem' szorgalom, sem a
mi e kettővel együtt jár, ered-
mény tekintetében senki sem
tehette kétségessé. 1825-ben a
kollégiumból kilépvén, az akkori
erdélyi szokás szerint, mint pol-
gári — illetőleg jogi — pályára
készülő, az épen ott székelő
királyi táblára esküdt fel írno-
kul, azaz joggyakornokul.

Apja a következő évben meg-
halt. Hogy helyére ö fog követ-
kezni, azt már előre tudta min-
denki; mert képzettsége a még
alig 23 éves ifjúnak már országszerte isme-
retes volt, úgyszólván az iskolából, hol
tanárai szóbeli előadásai után saját erején
egész tankönyveket állított össze, melyek
akkor Erdélyben közkézen forogtak s neki
hirt és elismerést szereztek. Az erdélyi
főegyházi tanács tehát csak a közérzületnek
adott kifejezést, midőn a fiatal Dósa Eleket

D Ó S A E L E K .

gyei hires alispán melletti jurátuskodása
után, a magyarországi ügyvédek közé esküdt
föl, s miután még S.-Patakon Kövyt hall-
gatta, mert a nélkül akkor jogtudós senki
sem lehetett, 1829-ben Pestre visszajővén,
az egyetemen jogtudorrá avattatá föl ma-
gát, a mi — akkorban — még nem volt oly
gyakori dolog, mint most.

Még a külföldi egyetemeken akart kör-
utat tenni; de nehéz volt akkor útlevelet
nyerni, kivált az erdélyi kanczelláriától. S
végre is, sok utánjárás és Ferencz császár-
nál nyert magánkihallgatás után, akkor sem
az erdélyi, hanem az állam-kanczelláriától
kapott engedélyt — egy félévi külföldi uta-
zásra, E rövid idő a'att, Szentkirályi Móricz
társaságában utazta be Németország egy
részét és Svájczot, vendéghallgatóul több-
kevesebb időt töltvén mindazon egyete-
meken, melyeken — az akkori szigorú

rendszabályok miatt — meg le-
hetett jelennie.

A három év ezalatt lejárt, s
neki 1830. végével haza kellé
sietnie. Jogtanári székét 1831.
januárjában foglalta el tényleg
s e széken 18 éven át, t. i. a for-
radalomig, folyvást emelkedő
hirben tündöklött. Erdély főis-
koláiban egy-egy jogtanárnak
kellett, két éves tanfolyamban,
előadni az összes jogi tudomá-
nyokat, jelesen a hazai köz- és
magán-jogot, pörrendtartást és
büntető jogtant, római jogot,
egyházi jogtant s átalános jogi
encyclopüdiát. Valóban sok
igény, egy embertől, mind ennek
megfelelnie. De a tapasztalás,
hogy többet ne említsünk, az
erdélyi reformátusok két hires
jogtanára: Szász Károly és Dósa
Elek példájában megmutatta,,
hogy az akkori rendszerhez ké-
pest nem volt lehetetlen. Mind-
kettő nemcsak tanítványai igé-
nyeinek felelt meg, hanem maga
körül gyüjté Erdély összes fiatal
értelmiségét, beleszámítva szá-
mos más felekezetüeket is, ki-
váltkép a szász ifjakat, kik vagy
Enyedre, vagy Maros-Vásár-

helyre mentek jogot hallgatni; s e két jog-
tanár keze alól kerültek ki Erdély jeles
publicistái csaknem mind. Kivált 1837 után
(midőn Szász Károly a jogtanárságtól visz-
szalépett) a még fiatalabb Dósa pedig foly-
vast emelkedőben volt, Maros-Vásárhely lőn
a politikai és jogi pályára készülő kapa-
czitások gyülhelye.

Pest, november 24-én 1867.

47-ik szám. Tizennegyedik évfolyam.

az atyja halála által megürült jogtanári
tanszékre kinevezte; az ifjúnak azonban
jogi kiképeztetésének teljessé tételére még
három évet engedett, hogy ez idő alatt mind
elméleti ismereteit, különösen a magyarhoni
törvénytudományból is kiegészítse, mind
a j°&i pálya gyakorlatával megismerked-
hessek.

Dósa ennélfogva, mint már megválasz-
tott jogtanár, 1827-ben az erdélyi, 1828-ban
a magyarországi kir. táblák előtt letett
szabályszerű szigorlatok s Bárczay, pestme-
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A tanári székről gyakorolt nagyéshasz-
i os hatásán kívül, a közélet másik terén, a
politikáin is, nagy nyomatéka volt Dósá-
nak. A nélkül, hogy az erdélyi országgyűlé-
seken mint követ megjelent volna, Maros-
szék közgyűlésein viselt vezérszerepe, s az
egész országban elismert tekintélye által
nyomatékosan folyt be a közügyekre. A mel-
lett szilárd és mocsoktalan jelleme, higgadt
mérséklete, szeretetet és tiszteletet költő
magánélete által közbecsülést nyervén s
számos főrangú családnak jogi tanácsadója
is lévén egyszersmind, befolyása a köz-
ügyekre folyvást növekedett. Hire Erdély
határain tul is elterjedt, s több magyaror-
szági megye, köztük Bars és Zemplén, tábla-
bi rajává választotta.

Bekövetkezett az 1848-ki átalakulás kor-
szaka, ö ekkor is, mint életében mindig, a
Széchenyi és Deák-féle mérsékelt szabad-
elvű párt hive, megmaradt álláspontján.
Nemcsak nem sietett úszni az árral, s föl-
szinre emelkedni a mind zajongóbbá váló hul-
lámtorlaton, sőt midőn 1849. elején Csányi
László által Marosszék kormánybiztosságá-
val kináltatott meg, azt szerényen elháritá
magától. Midőn azonban.a haza veszélye
egyre növekedvén, minden fiának szolgála-
tát igénybe vette, ő sem állt hátra s ismételt
fölhívásra kormánybiztosságot vállalt s minf
ilyen Brassóban működött. Az orosz inter-
ventio romba döntött mindent. S Dósa a
diadalmas hatalom által egyelőre Maros-
Vásárhelyre lön internálva, 1851-ben pedig a
pesti hadi törvényszék elébe idéztetve, 1852
tavaszán négy évi várfogságra ítéltetett s
Josephstadtba hurczoltatott. Félév múlva
ugyan, kegyelem utján, haza szabadult, — de
a tanárság folytatása nem engedtetett meg
A föegyházi tanács, tanári székébe öt vissza
nem helyezhetvén, a maros-vásárhelyi főis-
kola jogi és vagyoni gondnokává nevezte ki;
1857-ben a marosi egyházmegye is gond-
nokává választotta. 1861-ben, a rövid alkot
mányos időszakban, királyi táblai itélőrnes-
terséggel kináltatott meg; de ő államhivatalt
vállalni nem akarván, ezt sem fogadta el. De
a változott idők rá is voltak annyi ered-
ménynyel, hogy azon évben még visszahe-
lyeztethetett tanári székébe, s élete legfőbb
kedvét: az ifjúságot a hazai jogtudomány-
ban oktatni, öreg napjaira ismét betöltve
láthatta.

Az idők igényei, tanárságának szünete-
lése alatt nagyot változtak. Egy jogtanár
többé nem felelhetett meg a jogakademia igé-
nyeinek. Dósa tehát ettől fogva egész erejét
s minden befolyását arra forditá: hogy a
maros-vásárhelyi jogakademiát négy jogta
nárral kellőleg szervezze. Az uj, kiegészített
intézetnek ö lett lelke, ifjabb tanártársai-
nak bevezetője, útmutatója, a maros-vásár-
helyi jogakademiának valódi szellemi apja;
s az neki igazán „Monumentum, aere pe-
rennius."

A legutóbbi kolozsvári országgyűlésen
mint szülővárosának követe jelent meg s
vezérszerepet játszott. A pesti országgyű-
lésre szintén Maros-Vásárhely küldé képvi-
selőül, itt a Deák-p4rt egyik legtekintélyesb
tagja, s Zeyk Károlynak államhivatalba lép-
tével a ház egyik alelnöke lön. Utóbb a tör-
vénykezési ügyben készült igazságügymi-
niszteri munkálat megbirálására kiküldött
15-ös bizottság választotta elnökéül, de e
tisztét már, közbejött súlyos lábbaja s abból
kifejlődött veszélyes betegsége miatt, be
nem fejezhette.

Csak tudományos irodalmi működéséről
kell még egy-két szót ejtenünk. Jogtudomá-
nyi jeles vezérfonalai kéziratban el voltak
terjedve Erdélyben már a forradalom előtti
években is; de sajtó utján azokat közrebo-

csátani, számos fölhívás daczára is, nem
sietett. 1861-ben végre közrebocsátotta
„Erdélyhoni Jogtudomány11 czimü nagy mü-
vét, melyért még azon évben az akadémia
lev.tagsággal tisztelte meg; 1866-banpedig,
midőn a nagyjutalom sora a jogtudományi
müvekre került, ugyanennek ítéltetett a 200
aranyos dij, sDósa ugyanekkor az akadémia
tiszteleti tagjává választatott meg. Másik
munkája, az erdélyi ev. reformátusok egyház-
jogtana, nemében szintoly jeles mü, 1863-ban
jelent meg.

Egy szép, tevékeny, közhasznú, áldott
élet van itt befejezve. Kerek az egész és
semmi sem hiányzik belőle. A munka, me-
lyet végzett, nemes volt és nem is maradt
gyümölcstelen. Szerető család, mely hálás
kegyelettel csüngött rajta, a köztisztelet,
mely környezte, szellemi müvek, melyek
soká fentartják emlékét — im ezek gyümöl-
csei az életnek, melynek határpontjánál egy
forró könynyel s egy buzgó áldással állunk
meg. — á — r —

II a j n a 1 h a n.
Oh jó anyám, ki távol messze földön
Fekszel kemény kórágyon betegen,
Enyhül-e kinod, mikor a hajnal jön
Elhintve fényét fákon, tereken ?
Lerázva tagjaimról s két szemembiil
Az álom fátylát s terhes nyűgeit.
Fájó emléked lelkemben megcsendül:
Hallom nyögésed', látom könyeid'.

Ki hosszú éjjel fájdalommal küzde,
Bpedve vár az hajnalhasadást,
Mely a sötétség rémeit elűzve,
Hoz harmatot, reményt, vigasztalást.
Miként a lant, megzendül a fák lombja,
Mig a kelő nap dicsfényében ég;
S a bús beteg újult reménynyel mondja:
Éjemre, ah, uj nap derüle még !

így várod-e a hajnal hasadását,
Szivem szerelme, anyám, édesem?
Álmatlan nyögve hosszú éjszakán át,
Reményre kelsz-e, bizva csöndesen?
Vagy tán nem ismer földi fényt szemed már;
Mert látod azt a nagy, sötét kaput,
A mely mitőlünk mindörökre elzár,
A melytől vissza nincs nyom, nincsen út.

Oh jaj ne lépd át küszöbét, ne még, ne!
Nyisd föl e hajnal fényének szemed.
Imám és sóhajom repül az égbe
S kér enyhülést és életet neked.
Énnekem úgyis éj e földi élet,
Szerelmed itt egyetlen csillagom.
Eltévedek, ha elveszklek téged,
Nem lesz vezérfény vándorutamon.

Szülik József.

Istené ügyem!
(Eredeti beszély a székely népéletből.)

Irta MERÉNYI LÁSZLÓ.
(Folytatás.)

IV.
Bizalmas beszélgetések az obsitossal.

Áldott ital az a kicsi üstön főzött s meg-
mézezett pálinka, ha még egyszer annyit
beszélnek is ellene a mérsékletes egészség-
kedvelök; mert, hogy egyebet ne említsek,
az öreg Paliónénál azt a jórosz hatást ered-
ményezte, hogy szivét-lelkét kitárta az obsi-
tos előtt maga eredetiségében, a mint alább
meg fogjuk látni; feltüzeli az a képzelmct
egyelőre, ha később elbágyasztja is, ha meg-
mérgezi is a lelket! Palióné pedig, ha hozzá
fogott, oly körmönfont magyar eredetiség-
gel tudott beszélni, hogy e tekintetben rit-
kította párját; felékesítve beszédét sajátsá-
gos eredeti kifejezésekkel és örök igazságo-
kon alapuló példabeszédekkel, hogy szinte
gyönyörűség volt hallgatni!

Beszélni fog ömihely ettünk is, csak hall-

gassunk; de elébb az obsitos törte meg a
csendet.

— De nemcsak elörevágónak ') küldött
engem Mihók, hanem azt is meghagyta, hogy
mihelyest ide megérkezem, azonnal írjak
neki Kolozsvárra, hogy mint van kigyelmed;
hogy foly élete sora és hogy áll a gazdaság?
Azért ha nem sajnálja tőlem kigyelmed a
szót, beszéljen el kigyelmed nekem mindent,
de mindent, én pedig aztán megirom neki
szorul szóra, mintha csak szemtül szembe
beszélne kigyelmed vele.

— Megirja kigyelmed , megírja ? — az
Isten fizesse meg ebbéli jóságát! írja meg
tehát: hogy az édes anyja, meg a testvére
szívszakadva várják; hogy siessen, mert
megérkeztével akkora terűt veszeti le a szü-
vemről, mint a kalongya-tető.2) De búsul-
tam is, búsulok is azután a rósz fiú után s
annyit sírtam, hogy már a két szememmel
is alig láttam; attól féltem, hogy az Isten
elveszi a két szemem világát!.. Ni, látja ki-
gyelmed ezeket az ősz hajszálakat, meg eze-
ket az elendeledett3) és meghitványkozott4)
kéznyeleket5)? — Csak a csont és bőr! Érte
szakadt le ezekről a hús, érte fehéredtek meg
azok, penig azelőtt oly fekete vót, mint a
bogár, mint az érett kökörcsin!B)

Az obsitos azoknak az ősz hajszálaknak
és sovány karoknak láttára, fészkelődni kez-
dett a helyében s ugyancsak köszörülte a
torkát; szemeiből valami könycsepp félét
mázolt el izmos tenyerével.

— De hát mi lelte kigyelmedet ? ne, bi-
zony még könybelábad a szeme !

— Semmi, izé, azaz: no, elfogódotta szü-
vem, látva legjobb barátom anyja pusztulá-
sát ! Semmi, no! Azért csak folytassa ki-
gyelmed ott, a hol elhagyta.

— Minyárt elfélegelem 7) egyvégtibe.
No, tehát búsultam a fiam után, penig nem
sok időm vót ám a búsulásra, mert a hogy
eltemték8) a lelkem uramat a kökösi híd-
nál, koporsó, zsélye 9) nélkül, csórén 1 0),
mint a hogy hirülhozták nekem, egybe fel-
kiáltottam : no, lejárt a napunk mint a ta-
kács karikája 1 Bizony le is járt az; kinlód-
tunk aztán egy serget! — Mert hogy elhaj-
tották a muszkák — hogy a sutina u) vigye
el őket a pokol mélységes fenekére! — a
Bimbót, meg a Csákót12) — akkora tábor
huzóda el ahajt a szászok mezején, hogy a
föld billen alattuk! — mondom, hogy elhaj-
tották, az sem volt, a mivel szántogassunk.
Se prücs ki 1 3), se hajts ki, semmiféle mar-
hám a világon! Most már mit csinálsz te-
kerd fel az eszed velejét, hol veszel pénzt
marha venni, mikor magadnak egy küs pén-
zed sincsen ? ! Én bizony neki fanyalodtam 14)
s elmentem Fosztó komámhoz pénz kérni.

— Adott-e ? — kérdé az obsitos nem kis
érdekkel.

— Dehogy adott a beste fia! mert a hogy
elöbeszélem, hogy mijáratban vagyok, mintha
egymást sohse tudtuk volna, mintha éltében-
napjában sohse látott volna, finyórán 15) rám
képeszkedve lfi) még lefalángatott17), penig
hegy hegygyei nem találkozik,_ de ember
emberrel igen! — De könnyű neki, mert tele
van — suvadt mogyoróval18) s az ö
dolga tenger, az enyém penig patakkal is
alig foly!

') Előrevágó = hírnök. - ') Kalongya-tető = egy
nagy hágó (hegy) Parajd felé ^ - ') Elendeledni = elgyen-
gülni. *) Meghitványkozni = lefogyni, lesenyvedni. —
s ) Kéznyelek = karok. — 6) Kökörcsin = kökény — 7)
Elfélegelem = elnagyolom, felébe elbeszélem. — 8) El-
temni = elteme'ni. — 9) Zsélye = koporsó helyett desz-
kákból összeszegzett hosszú láda. — 10) Csórén = mez
nélkül, meztelen. — ") Hogy a sutina vigye el, mintha
azt mondaná: hogy a manó vigye el. '*) Bimbó, Csákó
— ökrök nevei. — 13) p rücs ki = űző szó marhának —
" ) fanyalodni = elszánni, küzdés után elhatározni vala-
mire ^ magát. — 15) Finyorán = kényesen. — Ifi) Képesz-
kedni = rám ereszkedni. — 17)Lefalángatni = lehordani,le-
piszkolni. - l 8) Suvadt mogyorós =tokjából kijött mogyoró.

O ( 0

— De különben is az egész hadja facsa-
rom lelkű volt világéitökben ! — szólt közbe
az obsitos szerepét feledve.

— Hát ösmeri kigyelmed a falamiáját?
— kérdé csodálkozva Palióné.

— Östnerem, azaz: csak úgy szó után;
sokat beszélgetett Mihók felőlük s még azt
is mondta, hogy azok is, mint kigyelmetek
a' Ábrán nemzetségből valók, de elüttek a
fajtától!

— A fának sem egyforma az ága! . . De
megszolgálom azt a szívességet nekik aprán-
ként; soha míg a Krisztus világ nem felej-
tem én el!

— De aztán hol zakatált *) költséget
marha vásárolni?

— Egy fa nem erdő, gondoltam magam-
ban, Fosztó komámtól elmentem Gyújtó só-
gorhoz.

— Hát az adott-e ?
— Adott 300 magyar forintot, mert ir-

galmatlanul gazdag ember, szerit-számát nem
tudja, mije van, de hogy szót ne keverjek,
mint mondám, adott, csakhogy zállogára,—
két darab fekvőt adtam neki zállogára: egyi-
ket a cseplesz2) tetőn a csegelyréttel3)
együtt, másikat a lókon4) — majd kiváltja
az én szerelmes fiam, ha haza jő... Oh ked-
ves fiam, bár csak volnál már itt! — De a
nyomorúság bokrával jár, a mint szokták
mondani, s igaz is az; mert alig szereztem
meg ügygyel-bajjal a járómarhákat, a hoj-
szást egyszeribe megcsúfolta a farkasa csen-
derben5); azután nemsokára, füzfa-guvadás-
kor, egy ünöm6) hullott el vértájogban —
kőhöz legyen mérve7)! —penig eleget gé-
dtlgettem8); azután megint egy csitkómat9)
pusztította el az a rusnya 10) toportyán-fé-
reg il); majdalankás oldalon l a) levő fekvőm
suvadt be az ajba: azért szántónak nem hasz-
nálhatom, hanem csak kaszálónak, de annak
sem jó, mert az idén is csak egy-egy szál-
lingó 13) volt rajta . . . a ki egynek nem jó,
nem jó az másnak sem Most meg, alig
múlt három hete, a csás ökröm is habzsába u)
vágódott le,penig nincs annyitepedelmem 1 5),
hogy mást állítsak helyébe; leesett a csípeje
•—' kőhöz legyen mérve! — de alkalmasint
az a binda 16) Marczi ütötte le részeg ko
rában.

— De ha oly itkányos l 7 ) , miért gyöntö-
lődik l 8) kigyelmed vele; miért nem köt úti-
lapit a talpára?

— Hej, istrázsamester úr! rósz a rosz-
szal, de roszabb a rósz nélkül! Aztán meg
ha időközben elcsapnám, marhámban vagy
egyéb jószágomban is kárt tehetne; meg az-
tán szánom is szegényt!

— Miért szánja, ha rósz ?
— Csak azért, hogy az is katona, mint

az én fiam; azután nincs senkije a világon,
úgy vetődött ide az anyjával.

— Magyar ember ?
— A bizon vankuj, vankujból lett ma-

gyar. De feteke tyúknak is fehér a tojása!
mert ha dolgozni akar, erőszakadtáig dolgo-
zik, de ritkán van az, mert hogy kiösmerte,
hogy csak rokojával van dolga, kikapott
rajtam s most még ö áll az erdő felöl. Aztán
vérengzö, veszekedő is; a múltkor is, mikor
az Andrási-fiákkal volt szó-vitája, aj, meg-
búsulja magát, Marczi, kapja a botját, meg-

>) Zakatálni = hajhászni. — s) Cseplesz = apró
bokrokból álló törpe erdőcske. — *) Csegelyrét = szán-
tóföldek közé nyúló rétecske. — *) Lok = lapályos hely.
— *) Csender = eserebokros erdő. — 8) Ünő = üsző.
— 7) Kőhöz legyen mérve! sajátságos babonás kifejezés;
óvó mondás, nehogy a kimondott rósz reá szálljon. — 8)
Gédelgetni = ápolgatni. — •) Csitkó = csikó. — I 0)
Kusnya = ocsmány. — " ) Toportyán féreg = medve. —
" ) Lankás oldal = gyenge meredek oldal. — 13) Szállingó
= itt-ott gyéren felnőtt fűszálak. — " ) Habzsába = tár-
saságba. — " ) Nincs annyi tepedelmem == nincs annyi mó-
dom.— 16) Binda = buta, paraszt-ember, ökör. — 17j Itká-
nyos =-= iszákos. — 18) Gyöntölődni = gyötrődni.

zurran f) a bot s úgy elvág a feje felett az
egyik Andrási fiúnak, hogy ugyan sikolt!
Node akad kezefogaja neki is! Néha,különö-
sen mióta illogatni2) kezdett, leszidom őt
temető talpáig, de bántani nem merem, mert
vankuj, mert czine-mintyés! Igaz, hogy min-
den fának árnyéka vagyon, az is igaz, hogy
minden ember térdig ember, azon alól láb,
de a mi sok, mégis sok az! Most is valahol
a városban czelleng.3) Azután azt is vettem
észre, hogy egyetmásnak lába támad az éle-
ten. .. Node, ha hazajön a fiam, máskép lesz
az; mert a vászoncseléd csak vászoncseléd,
a fiú penig, ha akkora is mint a kis ujjam,
csak fiú az! Erős erdőt szánt, gyenge mezőt
sem tud!

— Ehj, dehogy, a fehérnép is ér valamit;
kigyelmednek penig szép eladó leánya van!

— Maradhat az istenadta, nincs pana-
szom reá, mindent kedvemre csinál az én
félárvám4)!... különben szépséggel, főtt ká-
posztával nem lehet jóllakni. . . De azért az
én fiamat száz fersingért nem adnám! Pen-
dely nem nemesít, a hogy szokták mondani,
s aztán: kényes marha a leány marha!

A vén harczfinak jólesett ez az anyai
vallomás, de azért a beszédet ravaszon to-
vább folytatta, kitudandó: kapós-e a húga a
legények előtt.

— Oly szép virágot, mint a kigyelmedé,
tudom megkeresnek guzsalyosok5)?

— Kecskének ágon jár a szeme! —monda
féltréfásan az öreg asszony s aztán utána
veté: — eléggé víjják szegénykét, de tán ö
is nem látja a fától az erdőt?

— De mégis csak választott már egy
szüve szeréntit?

— A fedő tudja mi föl a fazékban, ka-
tona uram, különben nem kell a rókának
czihert mutatni; kérdje meg tőle személye-
sen, ha tudni akarja I

Most az egyszer adós maradt az egye-
nes felelettel az anyóka; leánya szív-ügyét
nem árulta el.

Ilyszerü beszélgetések közt tölt el a dél-
után s a beszélgetők észre sem vették, hogy
a nap már leáldozott s búcsu-sugaraival még
jobban megaranyozta a gorzsfalvi egyház
aranyos gombját, és hogy Juliska már az
asztalra tette a párolgó csürke-tokányt és a
rezgő szilvaízes palacsintát, vagyis gúnyne-
vén kőrelepcsent, melyet palacsinta-sütö
nem létében, sima lapos kövön, lobogó láng
mellett pirított — a még pirosabbá lett szép
székely leány.

A vendégnek, hogy szerettetik, hogy ked-
ves vendég, azáltal adták tudtára, mikép
palacsinta is került az asztalra, mely mindig
szives fogadtatás jele a székelyeknél.

V.
Valami epizód-féle.

Estve, vacsora után, az obsitos komoly
arczczal elővette veres tömött tárczáját s
azt az asztalra téve, monda:

— Megolvasoma pénzemet, nincs-e héjjá;
nem ejtettem-e el az úton belőle ? s aztán a
kőrisfa-asztalra egyenként olvasgatni kezdte
a százasokat, szépen egymás mellé egyvég-
tibe rakva:

— Egy, kettő, három — tíz darab; ez
teszen kerekszám: ezer uj forintot.

Aztán tízesekkel rakta be az asztalt s
hogy arra már nem fért, a lóczára került
a sor.

Az öreg székelynő és a leánya sovárgó
tekintettel bámultak az elöttök ritka lát-
ványra; annyi sok pénzt még eddig sohasem
láttak egy csomóban! Az obsitos pedig kö-

') Megzurran = megzördül, ütés közben zurr hangot
ad a bot. - a) Illogatni = iszogatni. — *) Czellengeni
= tekeregni. — *) Félárva = kinek csak az egyik szülője

i él. — 6) Guzsalyosok = guzsalyosba járó legények.

zönyös komoly arczczal, mint egy pénzváltó
olvasgatni kezdte az uj s még eddig forga-
lomba nem lévő ropogó banknótákat.

Csak olvassa, csak olvassa, egyszer az
útcza felöli ablakon át éktelen dal-hangok
szűrődtek be a szobába; valaki irtózatos
rezes hangon torkaszakadtából danolt az
utczán.

A dal hangjai mind közelebb jöttek Pal-
ióné laka felé, úgy hogy már kivehető is
volt a dal :

Édes anyám, gyújts gyortyára,
Haza megyek vacsorára:
Forraj nekem édes tejet,
Aprits bele zsemlyebelet,
Hadd egyem egy víg vacsorát,
A kit édes anyám csinált!

— Ez Marczi! Megint kótyagos az isten-
adta! Meggyül a bajom vele!.. Kigyelmed
is tegye el a pénzét az elöl a részeg ember
orra elöl! — figyelmeztette Palióné az obsi-
tost, de az rá sem hallgatott az aggódó öreg
asszonyra, hanem megfogta annak kezét s
odavezette a bankóval berakott asztalhoz.

Julcsa mind leste: mi lesz már ebből?
— Tán csak nem akarja az anyámnak

adni ? Be jó volna! — veté utána.
— No, nézze kigyelmed, kezdé az obsi-

tos — itt van tíz darab százas és hatvan
darab tízes, ez teszen kerekszám: 1600 fo-
rintot ujpénzben, vagyis magyar forintokban:
4800 forintot. Olvassa meg kigyelmed, úgy
találja-e ?

— Én nem olvasom !
— De olvassa kigyelmed!
— Nekem nem kell!
— Nem is azért hogy keljen, hanem te-

gye el holnap reggelig.
— Én nem teszem s nekem nem kell!

annyi temérdek pénznek gondozását nem
veszem a lelkemre s kigyelmed is okosabban
cselekedne, ha visszarakná abba a vörös pu-
gillarisba, még meglátja Marczi!.. Ahun ni,
már a küs-ajtót is betette maga után s mind-
járt a tornáczba lesz! — ajgott a székelynő.

— Hát aztán, ha meglátja is ?
— Nem jó szegény embernek annyi pénzt

egy csomóba látni
— És ha lát ?
— Könnyen elveheti az eszét, főleg ha

itkányos! és aztán
— Nos aztán ?
— Roszat gondol!
— Üsse kő rósz gondolatával együtt!

Tán csak nem veszi el ? Ez az enyém 1
— Az a baj ! . . Eredj aranyos leányom,

fuss szaporán elébe s tartsd szóval, míg a
vitéz úr elrakja a pénzit!

— Egy tapodtat se! — szólt az obsitos
félboszúsággal, — az volna szép, hogy az
ember tulajdon, vagyis más házában féltse, a
mije van! Tán csak nem haramia, tolvaj,
utonálló az a Marczi?!

— Az nem, de
— És ha az volna is? emberére találna

bennem!
_ De
— Semmi de! Épen azért itt az orra előtt

szedem össze!
Az öreg asszonynak nagyon különösnek

tetszett vendége magaviselete, s ugy érezte
magát, mintha ö volna a vendég saját házá-
ban s az a másik a gazda; sehogy sem tudta
magának megmagyarázni az idegen különös
magaviseletét; talány volt az előtte s az is
maradt.

A kótyagos Marczi ezalatt benyitott a
szobába s köszönt:

— Adjon Isten jó estvét kigyelmeteknek!
majd meglátva a sok pénzt, felkiáltott

csodálkozva :
— Tyü, szent Mihál angyal, mennyi

pénz! Ennyit életemben sem láttam! Be jó

i
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volna, ha az enyám volna, megvehetnem a
mennyi bor és pálinka van Udvarhely vá-
rosában !

— Nem is kell kendnek egyéb, mint bor
és pálinka, — förmedt reá Palióné, —örökké
innék kend mint a csap!

— Mint a csap?.. Be jó volna Kapcza
Lajos uram ö kegyelme csapja lenni; legtöbb
bort mér el Udvarhely városában!

— Révezetés *)! Bizony még rigolyát
csinál belőle ! bár ezelőtt az idegen katona
előtt

— Katona! Micsoda katona? Én is vol-
tam katona! Szervusz pajtás, soha bút ne
láss!

Az obsitos egy megsemmisítő tekintettel
utasitotta el magától a tolakodó ficzkót.

— Üm! Rátartók vagyunk, penig én is;
láttam karón varjút, ugy-enagyasszonyom?!

— Velem ne bizonygasson kend, hanem ,
ha teleitta magát, feküdjék le és aludjék! i

— Ura a csobánnak, nem nekem; annak
parancsolsz, a kinek kenyeret adsz, ebadía
czellengő katonája! Enis katona vagyok ám!

— No, ha katona vagy, tudj katona-be-
csületet! . Wgye kend ki a szájából azt a
pipát!

— Az Ur-isten fiának sem!
— No, ha nem veszed, kiveszem én adta

varas gyikja!
A ,mi ezután történt, az egy pillanat

müve volt: egy nagy csattanás hallatszott,
mire Marczi pipája kukra szökve, a hiúba ')
ütődöft. maga pedig egész hosszában aszóba
padozatjára terült. De nem soká feküdt ott,
mert az obsitos félkézzel galléron ragadva s
óriási erővel megrázva, ismét talpra állí-
totta, nagyot rivalva reá:

— Richteich!
Marczi akaratlanul állásbahelyeztemagát.
— Halb linksz! Mars!
Marczi sarkon balra fordult s kitakaro-

én lelkem Mihókom is azonképen cselekedett
volna!

Szegény öreg asszony! hiszen Mihókod
az, ki oly katonásan viselte inasát!

(Folyt, következik.)

r

k'L indián háború Észak-Amerikában.
Mióta a fehér emberek Amerika partjain elő-

ször kikötöttek, szüntelenül dühöng a háború a
különböző szinüek között, s e háború borzasztó
elkeseredettséggel foly életre-halálra a távol nyu-
gaton. Hogy miként fog az végződni, a felől már
senki se kételkedhetik; az indiánok sorsa el van
határozva. Már is közel 100 kisebb-nagyobb törzs
tűnt el nyomtalanul — eltűntek, elköltöztek a
„nagyszellem"-hez, (Manitou, az indiánok legfőbb
istensége,) pusztán csakis a fehér emberekkel való
érintkezés következtében. Számuk, mely különben
soha sem volt felette nagy, folyton apad, s mai
napság az Egyesült-államokban s Észak-Amerika
angol birtokaiban már csak mintegy 350,000 főre

pgy. A mi a kegyetlenséget illeti, e tekintetben

— Aludni? Dehogy alszom, inkább dal-
lok egyet, ha nem bánják! Olyan dalolni
való kedvem van ! Hogy is van ? Igen!

Utszú fekete retek,
•Barna leányt szeretek — —

Kezdte az urlaubosirtóztató rezes hangon.
— Tács! Ne csármáljon 2), ne kintor-

náljon3)! — r i a d t az urlaubosra Palióné,
— de mit is ágál itt, mint két cső törökbuza
az üres zsákba, mintha nem tudnók, ki te-
hene borjúzta!

— Kigyelmed sem a világ verese ! —
feleselt vissza a szolga.

— Elég! — szólr, közbe az obsitos, ki
már eddig is alig tudta féken tartani mao-át.

— Hát kend ki fia, hogy igy mer velem
komázni ?! — pattant fel erre a. szolga.

— Tiszted, urad, ha kell, adta varas
békája!

^'fte'vézetes = sze'gyentelen! — *) Csármální -= lár-
mázni. — 3) Kintornalni = csúful énekelni.

Jelenet az észak-amerikai indián háborúból.

dott a szobából összezúzott véres orral. Ez
sem hitte volna, hogy ma így járjon; ennek
igazán megesett a diószegi vásár!

— No ezzel katonásan bánt el kigyelmed,
— hálálkodott Pallóné, — h°gy az Isten
áldja meg! Nő a lelkem belé2), egészen
meghozta a szüvemet3) kigyelmed! Oh az
Isten fizesse meg minden javaival! De a}gok,
hogy ez a facsaros lelkű még vilarni roszat
cselekszik az éjszaka; mert hiába, vankuj,
mert czinemintyés!

— Ügybe se vegye4), kigyelmed! Itt
vagyok én oldala mellett! De nem vetek
bele egy félórát, hogy alázkodva 5) beáll
engedelem kérni!

— Hej, istrázsamester úr, kigyó farka
vágását nem felejti el! No de itt van kigyel-
med az oldalam mellett, mint monda!.. Az

') Hiú = padlás. — ') Nö a lelkem belé = hízik a lel-
kem. — 3) Meghozta a szúvemet = megcsendesitette, meg-
nyugtatta. — 4) Ügybe se venni = számba se venni. — 5)
Alázkodva = hunyászkodva, alázatosan.

egyik fel sem tehet szemrehányásokat a másik-
nak; a skalpirozást (a fejbőr lenyúzását) rég elta-
nulta a fehér ember a vöröstől, sa „czivilizáltak"
barbársága tán még fölülmúlja a ,,vadak"-ét, mert
a fehérek sok államban rendszeres vadászokat ren-
deznek az indiánokra vagy pedig dijakat tűznek
ki fejeikre, mint a veszélyes vadállatokéra.

A jelen háborúskodást a fehérek és indiánok
között, a* Uj- Yorktól San Franciskóig terjedő
nagy amerikai vaspálya építése lobbaníotta lángra.
Az indiánok minden erejökkel ellenszegültek az
építésnek. Minden talpalatnyi föld, melyen a
vasát előbbre hatol, fehérek vérével van áztatva.

Mint a forró földövi zivatar, oly véletlenül
jelennek meg az indiánok gyors lovaikon s épen
oly gyorsan tűnnek el ismét; égetés, gyilkolás,
rablás s mindenféle nemtelenség jelzi a puszta
vidékeket, hol ők viharként átvonultak s bajosan
érheti el őket a boszú karja a néptelen tájakon,
mert gyorsan szétoszlanak mindenfelé, hogy pusz-
tító mesterségöket más pontokon újból kezdhes-
sék. A törzsek, melyek most fegyverben állanak,
valami 78,000 harczossal rendelkeznek. Kemény
természetű, erős kitartásu apró lovaik csaknem
hozzáférhetetlenekké teszik őket, s az eddigi ta-
pasztalás azt mutatja, hogy egy megölt indiánra
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Kossuth Lajos szülőhaza Muuokon (Zemplénmegyében-). — Zombori Ernőd rajza után.

A kiutahiai lak-
tanya.

1849-diki bujdosóink
szomorú élményeinek
egyik legnevezetesb epi-
zódja a kis-ázsiái Kiuta-
hiához van kötve.

Sumlából, hol Kos-
suth a menekültek nagy
részével, Viddin után
egy ideig tartózkodott,
1850. februárban beleb-
beztettekKiutahiába. Az
utazás, Brusszán át, sok-
kal több időt vett igény-
b •>, mint a mennyi ren-
desen kívántatik ez ut
elvégzésére. lírusszában
is huzamosb ideisr kellé
tartózkodniuk, s onnan
Kiutahiáig a 36 órai
utal 7—8 nap alatt tet-
ték meg.

A kiutahiai beszállá-
solásról s ottani tartóz-
kodásról egy menekült
kézirati naplójából vesz-
szük az alább következő
érdekes leirást.

,,A katona-lak egy
hosszukó nagy négyszög
— melynek vastag kőfa-
lai az ágyúgolyóknak is

daczolhatnának, a belseje, mint a török épületek
nagyobb része —fából van.Cseréppel fedett eme-
letes, melyben egy gyalog ezred, és két eskadron
lovasság könnyen megfér. Az épület belsejében az
alsó és felső folyosó nagy üvegablakok kai van el-
látva. A négy szögletben négy tábornok, a hom-
lok közepében pedig Kossuth szállásoltatott be.

„A termek
- - - - — =. =~=^- deszkafalak se-
~~r=z- ~ - = - -_ _ gédével több

~ =^~~ -=C~— -ír -:ZJ1-^ - szobira osztat-
= J C = - - 3 ^ ~-^^ = ~==~ ~ iák, és Smyrná-
_- ~ - hói hozott, ön-

J=r- ~~ tött vaskály-
hákkal elláttat-

Kossuth Lajos szülőháza.
Monokon, Zemplénmegyébon

Hazánk átalakulási történetének nagy szerep-
lője, az 1848/9-ki események vezéregyénisége s az
ujabb kor egyik legnagyobb szónoka, Zemplén-
megyében született, Monokon, evangélikus szü-

tak. Ágy és
ágynemű min-
denkinek ada-
tott. — Fával,
szénnel, szolgá-
val kiki bővöl-
ködött. — Egy
korcsma és két

laczikonyha
(vulgo vendég-
lő) ültetett fel.
A csap széket
egy Brusszán
lakó svájezi ere-
detű borkeres-
kedő jó borral
és sörrel bó'ven
ellátta.

,,Én a ka-
szárnyától mint-
egy ezer lépés-
nyire egy kis

dombocskán
laktam. Köztem
s a katona- lak
között egy lő-

porostorony
létezett, mely-
nek ős lakója, a
Pallás füles ma-

A kintahiai laktanya (Kis-Ázsiabnn).

emeletes grófi kastélytól. A kastély homlokzata
északia néz, délre elnyúló terjedelmes kerttel. A
volt ügyész laka egyszerű sarokház, két utcz ti s
egy udvarszobából álló; e csinos és nyájas kiné-
zésü szobában látott napvilágot Kossuth Lajos.

A ház déli szomszédja egy sznlmafödelü kis
falusi lak; homloka nyugatnak néz, meglepő kilá-
tással a közte 8 a helység túlsó házsora közt mély

dara andalgó huhogásaival éjjeleim siri csendjeit
olykor-olykor f'élbeszakasztotta. A kaszárnya lakói
ellenben az éji csend ellen semmi kifogást nem
tehettek, mert a lak körül elszaporodott, százat
meghaladó ebek éjjeli orditásai, s folytonos harczai,
azt"tenni ellenzettek; s a füllel fölfogható argu-
mentumok a tábkbirói megrögzött hajlamot, a
protestatiot háttérbe szorították. Különben is az

2 — 3 fehér is esik, valamint a pénz- és egyéb ér-
tékbeli veszteségek is leginkább az utóbbiakat
sújtják. E háború szinte annyi költségbe kerül,
mint a nagy polgárháború került, mert az eddigi
költekezések naponkint 150,000 dollárra rúgtak.

Az Egyesült-államok csapatainak fővezérei
Custer és Hankock tábornokok. Nyilt csatákban
eddigelé nemhogy némi eredményre tehettek volna
szert, de sőt többször
vereséget is szenvedtek
az indiánoktól. E csatá-
rozások történelme szá-
mos olyan jelenetet ké-
pes fölmutatni, melyek
egy regényirónak bősé-
ges anyagot szolgáltat-
nának. A mi képünk is,
mely egy amerikai ere-
detiről van átvéve, egy
ily jelenetet ábrázol az
indián háborúból. A fel-
bőszült indiánt épen ak-
kor találja szivén halá-
losan sebzett ellene, mi-
kor ő emezt harczi bárd-
jával meg akarja gyil-
kolni. A sebesültek lovai
meg vannak hökkenve,
mintha sejtenék, hogy
gazdátlanul maradtak.

A kongresszus már
is belátta, hogy az indiá-
nok megfékezésére a
haderő elégtelen s más
utón igyekszik lecsön-
desitni őket. Ugyanis
meg akarja kisérteni,
hogy vájjon nem sike-
rülne-e az indiánokat a
vaspályától távol eső,
elkülönitett vidékekre
letelepitni és őket a
nemzet költségén tar-
tani, csakhogy békében maradjanak. Hanem e
szép terv is meghiúsult, vagy legalább igen cse-
kély mértékben sikerült.

Valami 1500 sioux-indián elfogadta ugyan
az ajánlatot s már ki is kapják minden tize-
dik napon illető részöket a nekik szánt élelmi
szerekből, és minthogy sem lopni, sem vadászni
nem kénytele-
nek éltök fenn-
tartása végett,
igen boldogok-
nak tartják ma-
gokat. Hanem
a többi 15,000

sioux-indián
büszkén uta-
sitotta vissza
ezen ajánlatot;
Ck régi sza-

badságukról
nem akarnak
lemondani és
inkább harczol-
va vagy éhen
pusztulnak el.
így tehát az
indiánok fa-

ja, miután ál-
landó lakáshoz
nem akar al-

kalmazkodni,
előbb-utóbb
kétségtelenül

kénytelen lesz
a benyomuló

földmives nép-
ségnek tért en-
gedni, és a hol
engedni nem

, akarnak, pusz-
tulás vár rá-

j°k- 8. L.

löktől. Á helységben azonban evang. egyház nem
lévén, a szomszéd Tállya mezővárosba vitték
keresztelni s ott Íratott anyakönyvbe. Kereszt-
anyja a jelenlegi tállyai ev. lelkész Nagy Mihály
napája volt; s e tiszteletre méltó agg lelkész maga
adta volt ki a politikai kereset alá jutott Kossuth
keresztlevelét, midőn az pőrében bekivántatott
vala. Mivel azonban a nevet tartalmazó anyakönyv

árokban folydogáló patakra, Egyszerű báj jel-
lemzi az egész környezetet.

Monokon ma is élnek még, kik a gyermek
Kossuth Lajosra emlékeznek. De azok egyenként
elfogyatkoznak; s valóban méltó volna, hogy az
egyszerű szülőház egy márvánjstáblával jelöltes-
sék me%1 ' Zombori Emöd.

egy nagy tűzvész alkalmával a lángok martaléka
lőn, mint a t. lelkész ur maga is bevallja, az
évszámban egy-két évet tévedhetett.

Kossuth Liijos atyja akkor a gróf Andrássy-
család urodalmi ügyésze volt s ily minőségben
lakott Monokoii a képünkön feltüntetett lakban,
mely mintegy 20 ölnyi távolban északra áll az
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ember végre még a csalogány kellemteljes hang-
iához is hozzászokik.

„Szállásom tehát egy dombocskán létezett;
az alatta elnyúló másfél óra széles, négy óra hosz-
szu, keletről nyugatnak tartó Borzuk nevű folyó-
hasitotta tért — északról Persiáíg nyúló magas
szirtes hegyek, délről pedig a közelben rónák, a
távolban erdős, magasabb bérezek környezték.

„Délre nyiló ablakaimtól mintegy 300 lépés-
nyire , ős cserfáinkkal versenyezhető fagyöngy
zöldellő bokraival megrakott, kertész-kést avagy
fűrészt nem ismert gyümölcsfák mutatkoztak, me-
lyeknek sűrű lombjai között az ég tollas lakóinak
százai tartózkodtak, az áthathatatlan csalitban pe-
dig csalogányok hallatták magukat; a fák között
itt-amott veteményt, s buján növő lóherét lehete
látni, melynek smaragd zöldje a szemnek annyival
kedvesebb volt, a mennyivel kellemetlenebb hatást
gyakorolt arra a körülvevő mészhegyeknek ko-
pasz fehérsége. — A kertek kőfallal voltak körül-
véve, az azok és a lakom közti tért pedig három
csinos kő-csurgó diszesitette.

,,Kiutahia a tenger szinén felül öt ezer láb-
nyi magasságon fekszik, Brusszától addig a föld
minduntalan emelkedik. Légje tiszta és mérsé-
kelt; tele zordon. Szőlő, baraczk nem terem.
Gyümölcsei között a cseresnye megemlítést érde-
mel. Környéke őszi gabnát jót terem. Mákonyt
termesztenek bőven. Török szépirói hiresek. írott
koránjaikat tiz- tizenöt ezer piaszteren is eladják
Fersiában (1000—1500 pfrt.) Földedényt szépet
készítenek, de nagy kár, hogy a meleget ki nem
állja. A szép mázos edény, mihelyest forró vizet
töltünk bele, széjjel omlik.

, Népessége 35—40 ezerre felmegy. Lakóit
törökök és örmények teszik. Mindkettejét a pénz
örökös szomja epeszti. A város kiterjedése nagy,
mindenütt tele romokkal; egykori jelentőségének
csak nyomai látszanak. Utolsó fejedelme Jakub
Cselebi volt, kit az ozmánok győztek le. Nagy
vagyonnal birván, fényt űzött; az eldöntő csata
napján, reggeli elinduláskor konyha-szereit 300
teve alig birta. A csata estvéjén pedig minden
konyha-edényit elbírta egy kutya. Herbelot a
dolgot igy adja elő: Jakub Cselebi megveretése
estvéjén huzamos bujdosás után, néhány hiv em-
berével magát biztos helyen meghúzza, s az éji
csendet nagy nevetéssel egyszerre félbeszakasztja;
mely megfoghatatlan vidámságnak okát hivei mi-
dőn kérdenék, igy szól: „A sors változandóságán
nevetek; — ma reggel 300 teve alig birta el
konyhámat, s ime most egyetlen kutya, fejét a
szűk bögrébe dugván, konyhámat és vacsorámat
magával viszi." Derék követője az indiai stoica
philosophiának, melynek a görögök is csupán után-
zói valának.

„Kiutalna a számüzötteknek s álladalmi fog-
lyoknak már nagy idők óta raktára. A számos oz-
mán főnököket elhallgatom, s csak érintem, mi-
ként a szép Frankhonnak is háromszáz hő vérüfia
liúzamos ideig kénytelenittetett a romok tollas
lukóit nappali siestájokból a marseilli dal hangjai-
val felriasztani. A Napóleon egyptomi expeditió-
jiban vesztett franczia foglyok egy része huzamos
ideig mulatott Kiutahiában, s ott létének emlékéül
a vár kopár déli részéi mandolafákkal ültette be.
Mely ültetvényt a török még most is a tisztelet-
nek bizonyos nemével mutogat."

Kossuth, mint említve volt, a katonai lakta-
nyában volt elszállásolva; e terjedeimes épület az,
melyet rajzunk hiven tüntet elő.

Esküdtszéki esetek.
_ 1) Otönnel és társai a dublini esküdtszék eNMt.

Midőn közeli kilátásunk van nekünk is érde-
kes esküdtszéki tárgyalásokra, nem lesz felesleges
e szabadelvű intézményt minél több oldalról meg-
ismertetni olvasóinkkal. Ez pedig semmi által
czélszerübben nem történhetik, mint ha egyes
nevezetesb esküdtszéki eseteket, azok lefolyását
s eredményét terjesztjük elő.

Néhány eset hű rajzát adja az intézménynek;
pedig a ki az intézményt ismeri, kész esküdt.

A legérdekesebb esküdtszéki esetek egyiké-
vel kezdjük meg az esettárt midőn O'Connell a
hires irí'Öldi agitátor s társai perét ecseteljük,
mely Nagy brittania és Irland földén országos pert
képezett.

1843-ik évben O'Connell Dániel azzal vádol-
tatott, hogy szónoklatok tartásával, hírlapi czik-
kekben, az Anglia és Irland közt törvényesen
fennálló uniót felbontani törekedett, társulatot
alakit tt, mely lázitó tanok s nézeteket terjesztett,

nyomtatványokkal ő felsége irlandi jobbágyai kö-
zött idegenkedő és ellenséges indulatokat gerjesz-
tett a fennálló törvények és kormány iránt.

A kormány neheztelte, hogy az irlandi köz-
béke háboritóinak fékezése és az unió fenntartása
1829-ik évtől fogva oly sok áldozatba került s
O'Connell volt az, ki azon korábbi években már
az unió felbontását inditványozá, s bár 1834 ben
az alsóházban tett indítványa 523 szavazattal 83
ellenében elvettetett, egyetemes egyesületet ala-
pított, mely — igazsági kamatok czimén — pénzt
gyűjtött, titkos jegyeket osztott ki, s a kormány
ellen működött.

O'Connell ellen a közvádló (attorney gene-
rál) keresetet inditott; 11 részre osztá vádját,
melyben a főmozzanatok voltak: hogy O'Connell
s társai törvényellenesen összeesküdtek oly szán-
dékkal, hogy a királyné alattvalói közé elégület-
lenséget, a különféle osztályok közé gyűlöletet és
féltékenységet, a hadsereg közé idegenkedést
hintsenek, atörvény szolgáltatáséi itélőszékek iránt
megvetést terjeszszenek, s a kormány és közigaz-
gatásban változásokat eszközöljenek, s mindkettőt
megvetés tárgyaivá tegyék.

A keresetlevél támogatására mellékeltettek a
beszédek, hirlapi és röpirati kivonatok. O'Connell
s társai mitsem tagadhattak; de nem is kívántak
tagadni egyebet, mint hogy kitűzött czéljok eléré-
sére vétkes eszközökhez nyúltak volna.

A vizsgálat befejeztetvén, miután a tény, me-
lyet vádlottak elkövettek, törvényellenesnek talál-
tatott, O'Connell Dániel s társai a grand jury által
perbefogattak.

Angliában s Irlandban ha valaki bünténynyel
vádoltatik, a közvádló lép fel ellene, a vizsgálatot
biróság teljesiti s ha az be van fejezve, egy esküd-
tekből álló perbefogó szék (vád-esküdtszék) hozza
meg a perbefogási határozatot s ennek neve grand-
jury. Midőn pedig a perbefogás megtörtént, a
vádlottak megkérdeztetnek^vtíí&esMe/c tartják
magokat? ha erre azt felelik „igen": ugy rendé*,
biróság által ítéltetnek meg; ha „nem":ugy ügyük
az itélő-esküdtszék elé adatik tárgyalásra.

O'Connell és társai magokat „nem vétkesnek
vallották, igy jött ügyök esküdtszék elé, mely
Angliában is a vádlottak vétkessége felett itélő
12 polgárból és 3 törvénytudó tisztviselőből álló
testület, kik közül a 12 polgár a fölött, és csak is
mindig a fölött itél, hogy a bevádlott és elébök
állított egyének bünÖsök-e a vád alá vett tettnek
elkövetésében, vagy nem? És ha ők kimondották
a bűnöst: a törvénytudó tisztviselők, a törvény
értelmében kiszabják a büntetést.

O'Connell s társai országos perének tárgya-
lására. 1844. jan. 15-e tüzetett ki Dublin városá-
ban. E napon már jóval az ülési óra előtt számos
népcsoport hullámzott Merrion?quaretől Four-
Courtsig. Meg kell vallani, hogy Irlandban ez al-
kalommal az esküdtszék épen nem volt azon rész-
rehajlatlansággal állítva össze, melyet ez intéz-
mény megkíván, mely annak valódi előnyét képezi
s mely ha hiányzik, az egész eljárás igaztalanabbá
válik bármely más itélőszéki formánál. Ezt az ir
nép jól tudta s midőn O'Connell Dániel Irland
jogainak ősz bajnoka jött s kocsijából a Queens-
bench (királyi törvényszék) előtt kiszállott, az ir-
landi nép annál nagyobb lelkesedéssel fogadá
kedvenezét, minél inkább meg volt győződve,
hogy el fog Ítéltetni, mert a törvény ellen, az al-
kotmány megváltoztatására és az unió felbontá-
sára törekedett.

A tárgyalási terem, ha tízszer nagyobb lett
volna, sem vala elég tág a perfolyamon jelen lenni
óhajtók számára. Az oldalüléseket előkelő höl-
gyek foglalták el. Abirák elébb jelentek meg, mint
az esküdtek, a berendelt 24 esküdtből 3 különféle
ürügy alatt elmaradt, egyről pedig jelentés téte-
tett, hogy azt Isten már magasb itélőszék elé
idézte.

A teremben O'Connell angol ügyvédi öltö-
zetben jelent meg. Mindenek előtt tiltakozott az
esküdtek jegyzéke ellen, elmondá, hogy az esküd-
tek jegyzékében 48 esküdt közt 11 vala r. katho-
likus, s a korona ügyvéde elég vakmerő volt, ezeket
egy szabadelvű protestánssal együtt a jegyzékből
kitörölni, hogy felette ne hitsorsosai ítéljenek. Mig
e vádra a korona ügyvéde azt válaszolá, hogy a ki-
törlöttek nem azért töröltettek ki, mert hitsorsosai
— de mert azon egyesületnek (repeal-egyesület),
melyet vádlott alakított, voltak tagjai, igy azok
érdeklett felek lévén, kihagyandók valának.O'Con-
nell megezáfolta ez állitást; előadá, hogy a neve-
zettek mindig távol tárták magokat a mozgalmak-
tól és egyéb kifogás ellenok nem lehet, mint hogy
szabadon gondolkoztak. Jogtalanságnak nyilvá-
nitá a kormány ez eljárását, de felemlité azt is,

miszerint az eredeti esküdtszéki jegyzékből is 60
név hagyatott ki s ezzel a dublini recordec
schaw-ot a dublini protestáns egyetem képvise-
lőjét vádolá, kinek tiszti kötelessége volt a korona
jegyző által elkészített esküdtjegyzéket rendbe-
szeíni. Az esküdtjegyzéken egy r. kath. név sem
maradt, kik pedig esküdteknek behivattak, sem
voltak valóban független férfiak; s közülök 8 volt
olyan, kik régibb parlamenti választások alkal-
mával O'Connell ellen szavaztak, ugy hogy O'Con-
nell, midőn ezen összeszedett népbirákat látta,
igy szólott: „Birák után nézek, de csak vádlókat
látok."

A dublini királyi törvényszék (Queensbench)
O'Connell ügyében a végitéletet többször elha-
lasztotta; május 24-ke volt azon nap, midőn a
tárgyalás befejeztetett s az esküdtek felhivattak
határozat-hozatalra. Eltávoztak tanácskozási ter-
mőkbe, megválaszták főnöküket, felolvasák a szá-
mokra feltett kérdéseket s O'Connellt kimondák
bűnösnek!

Az esküdtek — a népbirák bűnösnek ítélvén
O'Connellt, a rendes birák május 30-kán tizenkét
havi fogságra és 2000 font sterling bündijra ítél-
ték, még pedig oly hozzáadással, hogy büntetése
kiállása után kezeseket kellend állítania és hét évig
magát csendesen viselnie.

Az O'Connell iránti részvét komoly szint
öltött magára, de a fogság ki lévén mérve, a tör-
vény azt végrehajtatta. O'Connell a dublini peni-
tentiary fogházat választá fogságul, hol három
hónapig volt fogva, midőn szept. 6-kán a lordok
határozata folytán szabadságát visszanyerd.

Közli R. E. S.

A japáni gazdálkodás.
„A. haszonnak jó szaga van!"

Mielőtt, megvallom egy kissé furcsa tár-
gyámhoz kezdenék, — melyet már a jeligéről sejt-
het a szíves olvasó, — kérnem kell mindazokat,
kiknek talán nagyon is élénk képzelmök s tul-
finom érzőszerveik vannak, hogy hagyják e czik-
ket olvasatlanul, mivel ez csak oly érzéketlen szá-
mító embereknek való, kik már gyakorlatból meg-
szokták ama jelszó jelentéséf.

Most tehát tartsunk a kedves japániakkal. E
becsületes népről annyi mindenfélét beszélnek az
utazók, mióta 1858-ban, — tehát alig 10 éve még,
felnyílt az ország az Egyesült-államok ágyúi
előtt. Annyi bizonyos, hogy ők is oly jó barátok
szomszédaik, a chinaiakkal, mint nálunk az ango-
lok a francziákkal; csakhogy mig ezek közt ne-
héz igazságot tenni, amott könnyű belátnunk,
hogy melyiknek van oka amegvetésre. Mig a chinai
önhitt, kevély, ki a „mennyei birodalmat" tarfja
a bölcsesség Mekkájának, — addig a japáni sze-
rény és tanulni vágyó, ki szivesen hallgat az euró-
paiakra, csak a missionariusok az ő vallásának
hagyjanak békét, mert már egyszer régebben jól
megtanulta, hogy a Krisztus tanítványai türel-
metlenebbek a más hitüek iránt, mint a pogá-
nyok.

És valóban annyira is van ez örökké mosolygó
vidám népnél a tudományosság, hogy például, a
mint Moque franczia kormánybiztos irja, ez előtt
pár évvel egy odavaló herczeg, Satsume, azt
kérdé egy hollandi hajóskapitánytól, hogy miként
fotografirozzák le Londonban (az az a kewi észlei-
dében London mellett) a meteorológiai észlelete-
ket; a mire a kapitány szégyennel érezte, hogy
nem tud felelni. Továbbá 1858-ban ott senkit sem
találtak, a ki az ekkori nagy üstököstől félt volna,
mig nálunk tudjuk, hogy nem egy úgynevezett
„mivelt ember" is mily „vadakat" hitt e szegény
párákról.

Ezeket tudva ama távol kelet-ázsiai sziget-
országról, — melyet pedig már megszoktak Eu-
rópában a keleti babonák és tudatlanság hónának
tartani, — aligha kétkedhetünk az utazók azon
egyéni állításán, hogy a földmivelés Japánban sok-
kal nagyobb fokán áll a tökéletességnek, mint a
mivelt Európában.

A többek közt a derék Dr. Maron, a porosz
kelet-ázsiai expeditio tagja, irja le érdekesen a
földmivelésügyi miniszterhez intézett leveleiben
azon észszerű gondolkodás-módot, melyet e nép
már századok óta űz, s mely egyedül képesiti e
hegy völgyes országot, hogy — bárkörülbelől csak
annyi területű, mint Britannia, s hegyei miatt csak
félig mivelhető, — nemcsak több népet táplál
mint ez, hanem, mig itt minden földmivelési tudo-
mány mellett is több milliót ad évenkint az or-
szág tápszerekért a külföldnek, — addig Japán
tekintélyes mennyiséget adhat el termékeiből még
más országoknak is. •

Méltán lehetünk tehátkiváncsiak, hogy mi le-
het kulcsa ez Eldorádónak, — kivált pedig mi
magyarok, Európa legnagyobb földrnivelő népe,
kiknek még eléggé szánkban lehet az 1863-iki ín-
ség ize, s kik mindinkább tapasztaljuk, hogy a
régi „lejjel-mézzel folyó gazdag Kánaán" már
is hütelen kezd lenni a régi módú gazdálkodás-
hoz, — és hogy komolyan kell jobb módokról gon-
dolkoznunk, ha ez egyetlen tőkénkkel elveszni
nem akarunk.

A kulcs, melylyel a japániak amaz Eldorá-
dóba jutottak, épen az, melylyel Európában is
megnyitni akarják azt a Liebig ideje óta, csak-
hogy a mi ott egyszerű módon már századok előtt
sikerült, itt még mindig a régi zár ravaszaival és
az előítéletek rozsdáival kell küzdenünk.

A mód igen egyszerű. Példabeszéd, hogy a
honnan valamit elvettél, ott azt többé ne keresd.
A mit a földből búza, tengeri, bor és gyümölcs
stb. alakjában egyszer elvettünk, azt azon talaj-
ban ismét fel nem találjuk, hacsak vissza nem
adjuk neki trágya alakjában. Mindazon anyag te-
hát, mely valamely földről került, azon földre
nézve visszapótló szerűi, u. n. trágyául szolgál.

Minthogy pedig a különböző növények egy-
mástól igen különböző alkatrészekből állanak, s e
szerint i^en különböző részelet is szivnak ki a föld-
bol: önként következik, ho^y a trágyának isater-
melt növények szerint különbözőnek kell lenni,
igy pl. mig 1 mázsa búza phosphort 47 fontot,
meszet pedig csak 3 fontot vesz ki a földből, addig
ugyancsak 1 mázsa lóhere phosphort csak 6 fon-
tot, de bezzeg meszet meg már 25 fontot kivan. A
miből látható, hogy az lenne a legjobb g'azdálko-
dás, ha valamely földre mindig az onnan kikerült
növények hamuját, vagy az ezen növények meg-
emésztéséből származott állati hulladékot vinnénk
vissza, legyen az bár csont, bőr, szárú, hús vagy
bármi alakban, — s igy a venyige hamut a szől-
lőbe, a szalmáét pedig a búzaföldre.

Minthogy pedig e legtermészetesebb gazdál-
kodásmód, — kivált a nagyobb városok közelé-
ben, s az oly országokban, melyek sok terményt
adnak el külföldre, mint épen hazánkban, — csak-
nem lehetetlen: az ily esetben azon-trágya a leg-
olcsóbb és a legalkalmasabb, a mely az emberi fo
gyasztásra használtatni szokott czikkekből került.

És épen e tény az, melyen a japáni gazdálko-
dás alapszik. — Ez országban az ott uralkodó
vallási rendszer miatt a baromtenyésztést nem is-
merik. Alig látni olykor egypár ökröt a két ke-
rekü taligák előtt, a lovakat valóságos csizmában
jártatják, a juhok pedig csak arra valók, hogy
szőrüket lenyirva, húsokat trágyául a szántóföldre
hányják. A föld trágyázásáról tehát szó sem lehet
olyan értelemben, a mint nálunk szokás. Hol álla-
tok nincsenek ott istáló-trágya sincs, — hanem
van ám valami más, a mire mi csak megvetéssel
gondolunk, de nem igy a japániak, kik előtt „a
haszonnak jó szaga van!"

Akármerre megy az ember, szép kilagi-
rozott és festett kabinokra akad, oly berendezés-
sel, hogy alig gondolná az ember, hol van, ha a
gyakran szép mozaik rakatu padlózaton egy hosz-
szukás kerek lyuk nem mutatná az ily csinos szo-
bácskák rendeltetését.

Ezen lyuk alatt aztán egy erre készült edény
áll, a melyből rendesen az udvar hátulján álló ve-
remszerü gödörbe üritik az edény tartalmát, mig-
nem illő időben a szántóföldre kihordják, vagy
eladják, kiválta nagyobb városokban, mint Jedd'o,
Miáko és Nagasakiban, hol a nagyobb háziurak
jó pénzen adják el gyüjteményöket a vidéki gaz-
dálkodóknak, kiket aztán hosszú taligáikon, —
melyeken terményeiket hozták be a városok fo-
gyasztására, — rendesen viszont ezek terményeivel
dúsan megrakodva lát az ember elégült képpel
bandukolni hazafelé az országutakon; ugy hogy
mondhatni, miszerint a földmivelő a mennyi ter-
ményt ad földéről a városiaknak, cserébe ugyan
annyi terményt visz — csakhogy más alakban —
ismét földére vissza.

. E furcsa kereskedésnek tulajdonitandó azon
előttünk, kivált alföldiek előtt talán feltűnő tény,
hogy Japánban nem találhatni helyet, hol e be-
cses czikkből elszórva volna a mulatóhelyek kö-
rül, mint a mi csárdáink és vendéglőink körül ta-
pasztaljuk. Sőt ami mógnevetségesebbneklátszik,
az azon iparkodás, melyet a takarékos japániak e
termelési czikk begyűjtése körül kifejtenek, t. i.
még az utak mellé is erre való edényeket ásnak le
földjeik végébe, melyeknek használatát szivökre
kötik as arra elmenöknekf

Nem kevesebb életrevalósággal járnak el a
japániak aztán ez anyagok felhasználásiban is. E
drága szert ők nem pocséko'ják csak általában a

föld kövéritésére, hanem egyedül a magra vetik,
melyet mély barázdákba hintenek és sohasem vet-
nek e trágya nélkül- így ők a földnek, mint egy
tőkének csak évenkénti kamatait használják fel,
s csak ily módon érhető el azon majdnem hihetet-
len tény, hogy — a mint dr. Maron megjegyzi,—
nálok a föld már évezredek óta egyenlő biztosság-
gal terem, mig ellenben tudjuk, hogy több oly
európai vidékek, mint Davy szerint Sziczilia, s ha-
zánkban a Bánát, — melyek sokkal kevesebb
ideig voltak más országok buzatárai, — már is
éreztetik kimerültségüket.

Van ugyanis méi? egy sajátságos jellem-vo-
nás, mely a japáni gazdálkodást kitünteti, s ez a
kiviteli kereskedés hiánya. — Mint említők, mind
az, a mi a földből származott, — akár közvetlen akár
közvetve csak, mint búza vagy gyapjú, — a földre
nézve trágya, s ha ezek, mint nyers-termények
róla kiszállíttatnak s helyökbe más alakban ugyan
azon anyagok be nem hozatnak, — világos, hogy
annyival soványodik azon ország talaja. Ezért
mondja Ditz, jeles bajor író,*) hogy Magyaror-
szág is, ha bent nem állit gyárakat és nem teremt
ipart, hogy a termés saját földjén emésztessék
vagy dolgoztassék fel, — majd nem soká trágya-
ért adja ki a külföldnek, a mit most tőle a szép ma-
gyar búzáért és jó lovakért kap. —Japánban igen
csekély lévén az efféle nyers termény kivitel,
de annál nagyobb az ipar, — a föld terménye
csaknem egészen a bentlakók által fogyasztatik el,
kiktől aztán ismét a földre kerülve vissza, nagy-
részben ugyanazon anyagok teszik meg a levegői
részek elbocsátása és felszívása közben az örökös
körforgást, az ember és föld között.

így tehát ha a Saussure, Boussingault s több
mások vizsgálatai nem bizonyítanák is, egy egész
országnak ép ezen alapon virágzó földmivelése
mutatja, hogy mily fontos trágyaszer a nálunk
annyira elhanyagolt emberi ürülék a mezőgazdá-
szaira nézve. Dapsy L.

M e x i k ó b ó l .
(Eredeti levél.)

Mexikó, 1867. okt. 2.
Az Andesek Cordillerájának e vulkanikus

képződésü földe, ez év első felében rettenetes
rázkódtatáson ment keresztül. A nemzetközi ösz-
szeköttetés félbeszakadt, a társadalmi kötelékek
széttépettek, s a mély gyökeret vert baj kiirtása,
még soká érezhető sebeket hagyott hátra a társa-
ság minden rétegeiben. Mind ez azonban, az itteni
viszonyok minden alapos ismerője előtt előre lát-
ható volt.

A mexikói pártok állása, viszonyai, elkesere-
dett küzdelme sokkal ismeretesb volt, mintsem
előre meg ne lehetett volna jósolni, hogy itt békés
megoldásról szó sem lehet; s a nép roppant több-
sége világossá tette, mely részre fog eldőlni végre
is a győzelem. Mihelyt a francziák kivonulása
bevégzett ténynyé vált, az iró elhagyta tollat s
fegyvert ragadott, a gazda elhagyta az ekeszar,
vát' s a haza megmentésére sietett, és mihamar
60 ezer ember állt csatakészen.

E hangosan, beszélő tények czáfolata annak,
mintha a monarchikus kormányforma a nép aka-
rata volna; mindez csak a Tuilleriákból eredt,
midőn Forey marsall 250 notáble-lel császárságot
teremtett, a sufrage universel rovására. Mi euró-
paiak tévesen voltunk értesitve az idevaló dol-
gokról. De elég módunk volt azután meggyőződni
a tények valódi állásáról. — Részemről, én Mik-
sát mint embert szivemből sajnálom, s arról szó
sincs, hogy a fejedelmek közt egyike volt a leg-
jobbaknak, ugyannyira, hogy az amerikaiak „the
repuhlican emperor'1-n&k (republikánus császárnak)
keresztelték, s lehet, hogy mint európai uralkodó
nagygyá tett volna egy birodalmat. Mexikóban
azonban áldozatul kellett esnie egy elvnek; a
mexikói népnek önerejét, erélyét, határozott
akaratát, s mindenekfölött az idegen hatalmi be-
avatkozás megtorlását egy császári áldozatnak
kellett megpecsételnie.

A császári párt teljes megbukása, mint f ölebb
érintem, roppantul megzavarta az országot. A
főbb vezérek közül haditanácsilag agyonlövettek:
Queretaroban Mendez, a császárral Miramon és
Mejia tábornokok; Mexikóban pedig O'Horan és
Vidautri volt tábornokok; a stabalis tisztek Pe-
róba és Pueblába vannak száműzve, más polgári
személyek 2 — 4 évi fogságra elitélve, ugyannyira,
hogy ezen eset sok családot gyászba döntött, so-
kat pedig egészen tönkre tett, mert a volt minisz-

*) Nem rég megjelent munkájában: Ungarische Land-
wirtshaft. 1867.

terek csak nagy ügygyel-bajjal kerülhették ki
vagyonuk elkobzását, nehéz váltságdij lefizetése
mellett.

Mi azonban mind e mai napig hiányzik: az a
közbizalom; ez annyira meg van rendítve, ho^y
az összes állapot pangónak nevezhető, minde'n-
nemü vállalkozás félbeszakadt vagy elnapoltatott,
kiki kérdőlegnéz a jövő felé. Ennek oka a császár
meglő vetése folytán eredhető uj interventio egy-
felől; mig másrészről Juarez kormánya is elvesz-
tette a nép bizalmát. Oly köztársaságban, hol
minden polgár elnök-jelölt, csakis a már alkotott
törvények ösvényén való haladás lehet köztetszésü
és népszerű. Béni (Juarez) polgárpresidens azon-
ban C3ak a szabad sajtó sok unszolása következ-
tében adta ki a kongresszust összehívó rendeletét
augusztus 14-én, ezt pedig oly módon, hogy nincs
köszönet benne. Mert mig az alapalkotmány
127-dik t.-czikke azt mondja: „Senkinek sincs
hatalma bárminemű t.-czikket reformálni vagy
sokasítani a szuverén nép akaratából eredő nép-
kongresszus egyhangú beleegyezte nélkül" —
addig Juarez már összehívó levelében elég vilá-
gosan elárulta alkotmápyellenes terveit, s sokan
gyanakodnak, hogy államcsinre gondol. Legyen
bármikép, elég az hozzá, hogy roppant oppositio
van Juarez ellen a sajtó terén; s ez a közéletre
igen káros hatást gyakorolt.

A nép bizalma Porfirio Diaz polgár tábor-
nokban központosul, mint ki erélye, mély belátása,
messzeható eszélye csalhatlan jeleit adta. Ő volt
az első hazafi, ki Oaxaca vidékén a császárságot
elenyésztette, Pueblát márczius elejétől ostro-
molva, apr. 2-kán ostrommal bevette. Én akkor
véletlenül ott léve, bámultam erélyét, mert reg-
geli 5 órakor bevéve a várost, 6-kor az utczán
járhattunk, 20,000 indus között, a nélkül, hogy a
legkisebb rendetlenség történt volna. Mexikót
csaknem 3 havi ostrom után június 21-én kapitu-
láltatta, a rend itt is példás volt, s mindezen had-
járatokat oly gazdaságosan vezette, hogy csak
negyedrész annyit költött, mint Escobedo tábor-
nok Queretaro ostrománál. Diaz ügyvéd lévén,
jó diplomata, nagy barátja a haladásnak és az
idegeneknek. Mi európaiak itt egy szivvel óhajt-
juk, hogy Diaz legyen presidens, mert akkor bé-
kés haladásnak nézünk elébe, mig ellenben ha
Juarezt találják megválasztani, aligha rendetlen-
ség nem fog előfordulni. Revoluczióban már i t t
senki sem hisz, mert a nép folytonos harczi vil-
longás következtében igen fáradt, mig továbbá
érzik szükségét a világ előtt megmutatni, hogy a
nemzet életképes s a haladás ösvényére akar
térni. Azon elvek, melyeket a mexikói nép saját-
jának vall, a leggyönyörűbbek egyike, s 45 évi
experimentálás után hihető, hogy ez elv gyümöl-
csöket ÍS fog teremni. (Vége következik.)

E g y v e l e g .
— (New - Yorkból) érkezett távsürgönyök

jelenték, hogy Tortola sziget a tengerbe sülyedt,
s a rajta élő 10,000 lélek a hullámokba veszett.
E tudósitás után különböző vélemények merültek
fel; némelyek ugy vélekedtek, hogy a sziget a szó
szoros értelmében a tengerbe sülyedt, mig mások
azt tartották, hoijy a tenger hullámai által borit-
tatott el. Egy ujabban érkezett táviratból kide-
rült, hogy Tortola nyolez óra hosszat volt az
orkán által fölvert hullámok alatt. Mindé n élő
oda veszett. — Tortola a virginia szigetek egyik
legnagyobbika s 200 év óta angol telep.

, ** (Angol urak fogadásai.) Angliában a foga-
dási düh már annyira ment, hogy közelebb eo-y
lóverseny alkalmával sok előkelő ur, ki legnagyobb
összegekben fogadott lovakra, nem volt képes
eleget tenni kötelezettségének s mintegy 7,000,000
forint maradt fizetetlen. A legnagyobb vesztesek
nem jelentek meg, hihetőleg nem volt mégidejdk
pénzt teremteni. „Hiszen a kellő pénz majd csak
előkerül — irja egy angol lap — de szomorú arra
gondolni, hogy ez majd némelyiknek birtokát,
erdejét, évi jövedelmét emészti fel, vagy ami még
ennél is roszszabb, hatvan százalékos váltó aláírá-
sára kényszeríti. Nem titok hogy a „lóra fogadást"
(backing horses) most a legtúlzóbb mérvben űzik,
s mig azelőtt a sportsmenek beérték ezer forinttal,
most hányat homlok rohannak s minden alkalom •
nál tiz annyit akarnak nyerni. E baj azonban hisz-
szük maga magát fogja orvosolni."

** (Az 1857-dik évtől fogva) 1866-dik <5vi;í
bezárólag Erdélyben 7382 ragadozó állat ej tetet t
el (medve és farkas), melyekért az orsz. járulék í
pénzalapból összesen 34,879 ft. 95 krnyi jutalomdtj
fizettetett ki. .
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Dósa Elek temetése
nagy tisztességgel és díszszel történt meg f. hó
22-én. Holtteste kora reggel átszállittatott szál-
lásáról a múzeum kerek termébe, mely egészen
gyászba volt burkolva. Ott déli 12 óráig tiszte-
letőrséget állottak mellette a képviselőház hiva-
talnokai.

A temetésre kitűzött időben, déli 12 órakor,
megjelentek az országos hatóságok : a képviselő-
ház lehető teljes számban, a felsőház itt levő tag-
jai, a magyar tud. akadémia, az egyetem tanári
kara, a prot. egyházak hivatalnokai és számos kö-
zönség ezeken kivül. A gyász-szertartáa elkez-
dődvén, Török Pál ref. superintendens tartott
alkalmi imát és egyházi gyászbeszédet, szive meg-
indultságából emlékezvén mindkettőben a haza és
egyház nagy veszteségéről, az elhunyt jeles férfi-
ról. Utána Gojzágó Salamon országgyűlési képvi-
selő tartott megható gyászbeszédet.

Ezek végeztével megindult a menet a refor-
mátusok temploma felé következő rendben:

Elől két városi lovas katona, utána 12 megyei
huszár gyalog, ezután a képviselőház szolgasze-
mélyzete, következett a halottas díszkocsi, mely
mellett jobbra-balra a ház hivatalnokai égő fák-
lyákat vittek, a kocsi után közvetlen az elhunyt
fia és itt levő rokonai, majd a fekete gyász-zászlót
vitte egyik országházi tiszt, ezután a ház elnökei
és tisztviselői, az alsó- és felsőház tagjai, az aka-
démia és egyház küldöttei, ezután a végtiszteletre
megjelent összes közönség. A menet a nemzeti
múzeum kertjétől az országúton haladott egyene-
sen a szénatéren át, a ref. egyház elé, hol a halott
a kocsiról leemeltetvén, képviselőtársai által
vitetek a sirbolt ajtajáig, honnét rövid ima kisé-
retében a sirboltba tétetett. Nov. 23-kán a halott
a ház küldötteinek kiséretében vasúton Nagyvá-
radig, onnét Maros-Vásárhelyre vitetik.

Irodalom és művészet.
** (Székely Bertalan) legújabban egy nagyobb

mérvű történelmi festményt végezett be, mely az
egri nőket, a vár védelmében kifejtett vitézségök
egyik fényesebb jelenetében ábrázolja. A mű com-
positióját igen sikerültnek és jó hatásúnak mond-
ják. A művész, mint a bécsi akadémiának egyik
volt tanítványa, egyelőre Bécsben az idei akadé-
miai tárlatban fogja művét közszemlére kiállítani.

= (Erdélyi János) kitűnő írónktól, „Egyete-
mes irodalom-történet" első füzete jelent megRáth
Mórnál. A valódi hézagot pótló műre még vissza-
térendünk, most csak arra szorítkozunk hogy egy-
szerűen ajánljuk közönségünk figyelmébe. Az I.
füzet, mely az érdekes Előzményeket (első könyv)
és a keleti irodalomból (második könyv) a chinai
és hindu irodalmat foglalja magában, 96 lapra
terjed, diszes kiállítású nagy alakban, és ára
80 kr.

= (Komócsy József költeményei) 180 lapnyi
kötetben, igen diszes kiállításban jelentek meg,
Kertész nyomdájából. A gyűjtemény igazolta vá-
rakozásunkat. Komócsy fiatal költőink egyik leg-
jobbika. Nem akar erején felül nagyot, nem ren-
get egeket, nem használ hangzatos frázisokat; a
lyra egyszerű, bensőség teljes hangján szól. Dalait
a kedély melegsége s az érzés őszintesége jel-
lemzi; a forma többnyire szerencsésen simul az
eszméhez s a gondolat kereken és bevégzetten je-
lenik meg. Olykor a humor szelíd mosolya ömlik
el müvein s bizonyos könnyedség a hangulatok
felköltésében. Örömmel jegyezzük fel, hogy a fia-
tal költő a közönség részéről, a mai csak politi-
kán kapó világban igazan váratlan mérvű párto-
lásban részesült; 8 óhajtjuk, legyen ez neki buz-
ditás, hogy eddigi iránya mellett megmaradva,
haladjon előbbre. - \ kötet Ráth Mór bizomá-
nyában kapható.

= (Potemkin Ödön) volt honvédtiszt 186
lapra terjedő könyvet irt „Az 1849-ikévi magyar
hadsereg feloszlásának okairól, az aradi és temes-
vári táborozással." Mint szemtanú, megfigyelte az
eseményeket, s munkájában sok az érdekes adat
és leirás. A forradalmi történelem irodalma gya-
rapodott e könyvvel, mely Lauffer tulajdona s
igen csinosan van kiállítva.

= (Horváth Mihály) nagynevű történet-
írónktól „A magyarok története" czimü, közép-
iskolák használatára készített kézikönyv jelent
meg Heckenast G. kiadásában. Ára 1 ft. 40 kr.
Ajánljuk tanítók és tanulók figyelmébe.
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T Á R H Á Z .
= (Heckenast O. kiadásában) még következő

uj könyvek jelentek meg: 1. „Görgei. Czáfolat
Assermann honvédezredes és miniszteri titkár
védiratára/' Irta Asbóth Lajos. Ara 40 kr. —
2. Törvények és hivatalos rendeletek gyűjtemé-
nyé. Szerkeszti Ökröss B. 3-ik füzet; ára 50 kr.

= („A magyar alföld hydrographi'íja") je-
lent meg legújabban Képessy József kir. osztály-
mérnöktől, vizműszaki nézeteket s javaslatokat
tartalmazva a földöntözés érdekében, s hozzá van
mellékelve az Alföld vízhálózata az Adriai-tenger
színéhez viszonyítva. Ajánljuk különösen az
alföldi törvényhatóságok figyelmébe.

= (Uj lapok.) Pesten „Magyar zsidó" czim-
mel hitfelekezeti érdekű folyóirat indult meg, mely
havonként háromszor fog megjelenni, német és
szükség esetén héber melléklettel. Szerkesztője
Farkas Albert, s előfizetési ára egész évre 6. —
Ungváron ,,A Denevér" czimü satyricus folyóirat
indult meg. Szerkesztője Turner Ferencz. Előfize-
tési ára egy negyed évre 1 írt. — „Népnevelői
lapja" czim alatt Márki József hetenkint kétszer
megjelenő lapot indit meg Pesten; melynek ára
egész évre 5 frt. — N.-Becskerekről „Ungarische
Schulbote" ez. havonként kétszer megjelenő szak-
folyóirajt előf. felhívását vettük. Ara egész évre 3
ft. — Aldor Imre szerkesztése mellett Pesten újév-
től kezdve „Magyar nép" czimü lap fog meg-
jelenni.

= (Id. Ábrányi Kornél) „Tündér szép Ilona"
ez. lyrai operán dolgozik.

= (Hangversenyek.) A téli idő közeledtével
fővárosunkban a hangversenyek mindinkább sza-
porodnak; most majd minden napra esik egy, 8
mégis mindenikbe akad szép számú közönség. A
lefolyt hétről meg kell emlitenünk Rubinstein
kitűnő zongoraművész 2-ik és 3-ik (utolsó) hang-
versenyét, melyeken még nagyobb közönsége
volt, s még inkább tetszett, mint az elsőn. —
Grün „négyes estélyei'^-ből múlt hétfőn volt az
első. Grün jeles hegedűs s három társa (Sabathil
és Möldner a hegedűkön, s Udél a gordonkán)
szintén ismeretes jó előadók. Rubinstein is zongo-
rázott. Grün 2-ik zeneestélye nov. 24-én lesz. —
A nemzeti színházban vasárnap délben az Erkel
F. által rendezett philharmoniai hangversenyek
elseje tartatott. E hangversenyekben a színházi
zenekaron kivül számos műkedvelő is közreműkö-
dik. Az előadott müvek közt volt: Beethoven
nagyszerű 9-dik symphoniája, melynek előadását
a zenészvilágban mindig valódi eseménynek te-
kintik.

Egyház és iskola.
** (A néptanítók) helyzetére vonatkozólag a

kormány közelebb törvényjavaslatot terjeszt az
országgyűlés elé.

** (A zürichi politechnikumon) a folyó iskolai
évre 68 magyar íratta be magát, a mi az összes
tanulók számának tizedrésze.

** (A paksi róm. kath. elemi iskola) megnyi-
tása m. hó 20-kán ünnepélyesen végbement.

** (Dunapentelén) megalakult a népiskolai
egylet és b. Eötvöst fölkérte, hogy tanácsával, uta-
sitásával gyámolitsa.

** (Hö'rcher Adél) k. a. a közoktatási minisz-
tériumtól engedélyt nyert a pesti Józsefvárosban
leány nevelő- és tanintézetet nyithatni.

Közintézetek, egyletek.
— (Magyar tud. akadémia.) A nyelvészet és

széptud, osztályok nov. 18 ki szakülésben Vám-
béry Ármin és Télfy Iván tartottak előadást.
Vámbéry Radlof Vilmos dél-sziberiai nyomozásait
ismerteté s ezzel kapcsolatban több mondát, regét
s imádságot olvasott fel, melyet Radlof a dél-
sziberiai török-tatárok között gyűjtött s nem rég
kiadott. Vámbéry ezeket nyelvészeti megjegyzé-
sekkel kiséré, kiemelve a roppant terjedelmű
törökség dél-sziberiai 8 közép-ázsiai tájszólásai
közötti összefüggést. Télfy Iván ezután bemutatá
az általa tiz év óta gyűjtött Attikai codexet, mely
1580 attikai törvényt tartalmaz s oly nevezetes
jelenség a tudományos világban, hogy a külföld
számos helyéről érkeztek már a kiadóhoz pártoló
nyilatkozatok.

** (A pesti ipar bank) nov. 17-én a lövöldében
rendkívüli közgyűlést tartott, melyen az igazga-
tóságot felhatalmazták házépítés, vagy házvételre
400,000 ft. erejéig. Az elnök, Conlegner a köz-
gyűlést arról tudósitá, hogy az iparbank jelenleg
1,600,000 ftnyi tőkével rendelkezik. "

— (Az erdélyi gazdasági-egylet) választmá-
nyának f. évi nov. 6-án tartott ülésében az üres-
ségben levő titoknoki állomásra okt. hó 25-kéig,
mint a pályázás határnapjáig beérkezett pályáza-
tok kérdése kerülvén szőnyegre, a jelentkezett
pályázatok aránylag csekély száma arra a meg-
győződésre vezette a választmányt, hogy a pályá-
zásra kiirt felhívás nem jutott a gazda-közönség
illetékes részének egész terjedelmében köztudo-
mására ;- ennélfogva — a beérkezett pályázatok
érvényének fenntartása mellett — a pályázat f.
évi decz. hó 15-ig terjesztetett ki. — A titoknoki
állomáshoz 800 frt rendes fizetés mellett 200 frt
szállás-pénz, irnok és szolgatartás czime alatt is-
mét 200 frt, összesen 1200 frt. o. é. van kötve,
mely összeg 100—100 forint havi részletekben
lesz kiszolgáltatva. Bejelentések az egylet titkári
hivatalához czimzendők. Kolozsvár, 1867. nov.
7-kén. A választmány meghagyásából közli: Nagy
Ferencz, h. titkár.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
— (A párisi kiállítási osztrák biztos) jelen-

tése szerint, a nemzetközi jury Parisban, a VIII.
csoportozatban a nagy jutalmat Ferencz József Ö
Felségének ítélte oda, a földmivelés felvirágzására
fennálló intézetek emeléseért és előmozditásáért.

f („Országos központi iroda"-t) állitott föl
Pesten több vállalkozó, mely programmja szerint
a következőket tűzte ki czéljául: „elfogad bizto-
sitási ajánlatokat vagy egyenesen vagy fiókjai
által — tűz-, jégverés- és szállítási károk ellen,
valamint életbiztosítási ajánlatokat is; ez ajánla-
tokat a felekre nézve legelőnyösebb módon meg-
vizsgálja, ugy hogy a biztosító intézetek utólagos
és néha alapos kifogásai alaptalanokká váljanak.
Az intézetek különféle díjszabásait összehasonlít-
ván, e szerint eszközli a biztosítási szerződés (köt-
vény) kiállítását; gondosan átnézi, hogy a kötvény
a biztosítási bevallásnak megfeleljen és kétértelmű
kifejezést ne tartalmazzon; káresetben a biztosi-
tónak kezére jár, hogy a kár felvétele és megál-
lapítása helyesen történjék; valamint kieszközli,
hogy a kárösszeg gyorsan és pontosan fizettes-
sék." A központi irodának székhelye Pest és mű-
ködését kiterjeszti a magyar korona országokra,
valamint az osztrák örökös tartományokra és a
külföldre is, mihelyt az ezen országokhoz tartozó
felek magyar biztositó társulatoknál vagy Magyar-
országban képviselt de nem magyar biztositó inté-
zeteknél biztositvák, vagy akárminő biztosítási
igényeket támasztanak.

Mi újság?
** (A képviselőház) f. hó 21-ki ülésében csak

egy tárgy, Dósa Elek halála fordult elő. Elnök
fájdalommal jelenté e jeles tag, egyszersmind a
ház alelnökének elhunytát. Azután inditványozá
országos érdemeinek jegyzőkönyvben megöröki-
tését, a mit a ház átalános helyesléssel fogadott,
nemkülönben elnöknek amaz indítványát is, hogy
az elhunyt országos költségen temettessék el.

** (Erzsébet királyné nevenapját) nov. 19-én
Budapest egyházaiban ünnepélyes istenitisztelet-
tel ülték meg.

** (Honvédsegélyezési ügy.) A. magyar hív. lap
irja: A magyar országgyűlés által Ő Felségeiknek,
a megkoronázott Király és Királynénak felaján-
lott s ugyancsak O Felségeik által a volt honvé-
dek árvái, özvegyei, munka- és kereset-képtelenné
vált rokkantjainak felsegélésére adományozott
százezer darab aranyból álló koronázási ajándék-
nak, s az éhez egyesek hazafias ajánlatai folytán
járult összegeknek a kitűzött czélra fordítása, az
illető minisztériumok kiküldötteiből, valamint kellő
számú volt honvédtisztekből alakítandó bizottság
által fog eszközöltetni. A bizottság működését, az
e tárgyban folyamatban lévő előleges tanácskoz-
mányok berekesztése után haladéktalanul meg-
kezdendi, s az a bizottmányi tagok névsorával s
az eljárás részleteivel együtt rövid időn közzé
fog tétetni.

** (A szegedi honvédsegélyzö egylet) közelebbi
gyűlésében Perczel Mór tábornok tiszteletbeli el-
nökké választatott. Az okmány elküldése alkal-
mával a tábornok felkéretik, hogy e választást el-
fogadni s egy napot kitűzni sziveskedjék, melyen
Szegedet látogatásával szerencsélteti, hogy az
egyletnél az elnöki széket legalább egyszer elfog-
lalni s az egyletnek irányt adni sziveskednék.
Tiszteletére lakomát is terveznek.

Melléklet a Vasárnapi üjság 47-ik számához 1867.
** (A honvédalap gyarapítására) Kőszeg vá-

rosa 105 ftot küldött be, Bónis Sámuel és Szaplon-
czay Józef képviselők 50 — 50 frtot adakoztak.

** (Az „Alföld'1-ben) Biló Benjámin azt a
megjegyzést teszi közzé, hogy tévedés az, midőn
az aradi vértanúk számát 13-ra teszik, mert vér-
tanú volt még Ormai Norbert is, kit akkor végez-
tek ki az aradi erdő melletti téren, midőn a vár
még Damjaniea kezében volt. Okt. 15-kén reggel
pedig Kazinczy Lajos ezredest lőtték agyon,
Kazinczy Ferencz fiát. Mindkettő szintén Térta-
nuja volt a függetlenségi hareznak.

*• (A magyar kiállítási bizottság) közhírré
teszi, hogy ismét Pestre tevén át székhelyét, a
levelek ide intézendők hozzá.

** (Az esküdtszéki terem) kerep3si-ut, 65-ik
az., igen csinosan lesz berendezve. A rendes birák
tribunja zöld posztóval lesz bevonva, az esküd-
teké szőnyegekkel és padok helyett tizenkét ké-
nyelmes karosszéket kapnak. Légszesz csillárok-
ról is van gondoskodva. A falakra, melyek újra
festvék, ugy halljuk, az esküdtszéki intézmény
mellett küzdött jeleseink arczképeit s ő felségéét
— ki alatt az intézmény életbe lépett — fogják
felfüggesztetni. — Jegyeket a tárgyaláshoz magán
ügyekben a magán vádló s vádlott is bizonyos
mennyiságben nyernek kezökhöz, hogy rokonai-
kat, barátjaikat a tárgyalás őreiként magok köré-
ben láthassák.

** (Táncsics Mihály) nevében egy iparlovag
kéregét. Könyveket hordoz házról házra s mint
világtalan, más által vezettetve, csalfán utánozza
az öreg Táncsics balsorsát. Figyelmeztetnek erre
mindazok, kiknek jószívűségét ily módon akarná-
az illető kizsákmányolni.

** (Azon horvátországi tanároknak,) kiket
közelebb 'állásaiktól fölmentettek,— mini Prágá-
ból írják, — az orosz kormány már ajánlatot tett,
hogy orosz gymnasiumoknál fogja őket alkalmazni.

** (Zágrábból) sürgönyzik, hogy Tótország-
ban és a Szerémségben az országgyűlési választá-
sok bizonyosan uniomsta szellemben fognak tör-
töni, s hasonló eredmény várható magában Zá-
gráb városában is.

** (Bartal György) Szegszárdon, a kocsisa vi-
gyázatlansága folytán felfordult kocsiból oly sze-
rencsétlenül esett ki, hogy lábát eltörte. Képvise-
lőtársai közöl számosan részvétiratot intéztek
hozzá.

** (Meggyilkolt postakocsis.) Székely-Udvar-
helyről irják, hogy nov. 13-ra viradólag egy tali-
gás postakocsist, a Keresztur felé vezető utón alig
«gy negyedóra távolságra a várostól — meggyil-
koltak és 15 uj forintig kiraboltak. A 15 frt nem
postai, hanem más féle privát küldemény volt.
Ez összeg a meggyilkoltnak több tarm jelenlétében
adatott át, hogy Kereszturra vigye. A postai kül-
deményekben nem történt semmi kár, pedig azok
közt is volt 42 ft ö. é. A bünvizsgálat a városi
törvényszék előtt foly.

** (Irtózatos gyilkosság.) Simándhoz közel az
országúton egy megsütött hullát találtak, mely-
nek nyakán mély vágások vannak.

** (Öngyilkosságok.) Pozsonyban nagy feltű-
nést okozott Sz. József marosvásárhelyi születésű
joghallgató öngyilkossága. A szerencsétlen ifjú a
Duna partján agyonlőtte magát, oly helyzetben,
hogy holtteste a vizbe hullt. Szorult anyagi vi-
szonyok birták e kétségbeesett lépésre. — Pesten
egy tizenhat éves csinos leány phosphorral vetett
véget életének. Neve Rimóczi Mária, pinezérnő
volt e^yik magyarutezai kocsmában.

**'CAszállásnélküli szegények)számára Szege-
den egy kaszamátát ürítettek ki, hogy oda meg-
húzhassák magokat. ,77,7,7,

** (Az előre hirdetett csillaghullásból) a kö-
dös, esős idő miatt mi semmit sem láthattunk,

annál nagyobb látványban részesültek Franczia-
országban, hol a csillaghullás teljes nagyszerűsé-
gében volt látható. Mint a franczia lapok irják, f.
hó 14-kének reggelén, 1 és 3 óra között valódi
é"i tűzjáték ment végbe oly tündéries fénynyel,
mely a tisztán fénylő" hold világát elhomályositá.

•* (Bauer abbé.) a „III Napóleon és Európa
1867-ben" czimü röpirat átlitólagO3 szerzője, pesti
származású, izr. család ivadéka. Családja Pestről
Bécsbe költözött, hol Bauer 1848-ban, mint az
akadémia legio tagja, élénk szerepet játszott. 48
után Parisba menekült, s főleg festészettel fog-
alkozott. Véletlen által bejutott a Faubourg st.
Q-ertnaín köreibe, hol csakhamar igen otthoniasan
érezte magát, s rövid idő múlva a kath. vallásra
áttérve, a "karmeliták rendjébe lépett. A rendet
azonban néhány év múlva elhagyta, s most mint
,bbé kiváló helyet foglal el.

** (Borzasztórémtörténet) foglalkoztatja most
a bécsi lapokat. Az esemény anya-gyilkosság, me-
lyet Gschineiter nevű férjes nő követett el. Anyja
már 70 éves volt, nála lakott, de folytonos czivó-
dásban éltek, mi múlt szombaton oly fokra hágott
hogy Gschineiterné a földre dönté anyját s terpe-
tint öntött szájába, mitől a szerencsétlen öreg asz-
szony megfulladt. Gschineiterné egy kőnyomdász
neje, elvetemült, feslett erkölcsü és iszákos nő, ki
férjével is roszul élt. A tett után azonnal elfogták.

•* (Mármarosi hirek.) M.-Szigeten négy ka-
szinó van, melyek közül az orosz és a román lako-
sokéinak alapszabályait közelebb erősitette meg
a minisztérium. Az oroszokénak tagja csupán
orosz nemzetiségű lehet. —• A szigeti takarék-
pénztár nov. 4-kén megnyittatott. — A márma-
rosmegyei takarékmagtár közel van a felállítta-
táshoz.

** (Névváltoztatások.) Auer Mihály csongrádi
kiskorú lakos Szarkára, Goldfáhn Károly Zom-
borban Arany-ra., Pichelmayer Károly Pesten
Könyvesi-re, Szosztarics Manó Réti-ve, Kerdl
József Szontán Kerti-re, Eisenmann Ferencz
Kecskeméten Ernyei-re, Haag Gusztáv Tasson
Hajnos-ra,, I^anovszky István, Hohenenczer
László és Pomp Kálmán szegedi kegyesrendi ál-
dozárok Iványi-ra, Halmi-ra, és Parddi-ra. változ-
tatták nevoket.

** (A középdunai gözhajótársaság) „Fiume"
nevű gőzösén e hó 15-én V. M.-né asszonyság,
alio- ho<*y a hajó Pestről megindult, szülési fáj-
dalmak °által meglepetvén, egy leánygyermeket
hozott világra.

— (Halálozás.) Virágháti E'arkas, nagy-
enyedi főjegyző, szülővárosa ügyeinek buzgó elő-
mozdítója, e hó 8-án 46 éves korában elhunyt.

Nemzeti színház.
Péntek, noT. 15. Először: „A jó falusiak.'1 Szinmű 5

felv Irta Sardou V., fordította Paulai Ede és Szerdahelyi
Kálmán. Sardou ez uj vígjátéka, a színpadunkon már meg-
fordult többi testvéreinek hibáival és előnyeivel teljes mér-
tékben bir. Hibái a mélység és valódi erkölcsi érzület, vala-
mint a magasabb komikum hiánya. Előnyei a genre-alakok
változatos és jellemzetes festése, a franczia köznapi élet
hú és eleven rajza, s a rendkívüli ügyesség, egyensúlyt
tartani a torzítás veszélyes meredekjén. A szerkezet ügyes-
sége s a párbeszédek gyors fordulatossága szintén azon
előnyökhöz számittatnak, melyek Sardou darabjait a szin-
házi közönségek kedvenczeivé teszik, kivált Francziaor-
szágban, hol az általa festett élet. és társadalom minden ár-
nyalata ismeretes, mig nálunk sok elvész belőle. —• Színé
szeink az ily darabokat, hol genre-alakitás és társalgási
ügyesség kívántatik, kitűnően adják, s „A. jó falusiak"-ban
is kerek és összevágó előadásnak voltunk tanúi. A magasb
mübees nélküli repertoir-darabok száma szaporodott eb
hen is egygyel.

Szombat,nov. 16. „Az árlarczos bál."Opera 5 felv. Ze
nejét szerz. Verdi.

Vasárnap, nov. 17. „Az üldözött honvéd. Ü.redet
dráma 5 felv. Irta Szigligeti.

Helfö, nov. 18. „A jó falusiak," másodszor.
Kedd, nov. 19. Királyné ó Felsége névnapja estéjén

a nézőtér teljes, ünnepélyes kivilágitása mellett: „Lohm-
grin." Opera 3 felv. Wagner Rikhárdtól.

Szerda, nov. 20. „A jó falusiak," harmadszor.
Csütörtök, nov. 21. „A fehér nő." Opera 3 felv. Zeaé-

jét szerz. Boieldieu.

Szerkesztői mondanivaló.
— Pozsony. P. K. Átadtuk a „M. U."-nak.
— Kerseg. „Az éji mennyasszony," mint kezdő müve

buzdítást érdemel. De közlésre még jobbakat kell várnunk.
— B. L. „A. magyar" elég jól foly, s ha kissé hossza-

dalmas nem volna, talán érdemes is lenne a közlésre. A
ballada azonban távolról sem felelt meg e nehéz műfaj ma-
gasabb igényeinek.

— Pálialva. „Távolból." Kezdete emlékeztet egy
Burns-fóle v >rsre, mely magyarul is ismeretes ; azért óhaj.
tanok a két első sort megváltoztatni, különben a költe-
mény csinos, és ha sor kerül reá, közölni is fogjuk.

— A tények hatása. (Beszély.) Nem volt reánk oly
hatással, hogy általa közönségünkre hatni kívánatosnak tar-
tanok.

— Györköny. K. J . A zab ára csak egyik üzleti tu-
ósitásban állott hibásan, s könnyen észre lehetett venni,

hogy nyomdavétségböl lett a 4-ből 1. Csodáljuk, hogy a
sidó azért félbeszakasztotta az alkut.

— Körmend. T. A. A megemlékezést szívesen vettük,
az ígért czikket elvárjuk. .

— Csallóközi. A külföld népnevelési állapotairól tá-
lulságos és kimerítő közlemények jelentek meg a ,,B.

zemle" füzeteiben; egyébiránt e fontos tárgyat mi sem
agyjuk figyelmen kivül.

HETI-NAPTAR.
Bonapi- és

hetinap
Katholikas és protestáns

naptár
Gorog-orosz

naptár

24
25
26
27
28
29
80

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szóm.

November
F 24 Flóra szűz
Katalin szűz
Konrád, Vácz
Ákos hitvalló
Sosthenes hitv.
Saturnin vért.
András apostol

Hold változásai.

F 23 Flóra
Kata
Vácz rem.
Éber (Vigil)
Piroska
Valthér
Endre

Novemb. (ó)
12 A 23 Ján.p.

Izraeliták
naptára

Marchesv.
26

13 Ar.sz. János |27
14 Fülöp
löKar.el.b.k.
16 Máté apóst.
17 Gergely p.
18 Plató

28
29

1 Kisl. R.
2 Eső im. k.
3 Sabb.

N a p
hossza I kél nyűg.

H o l d

hossza | kél | nyűg.

211 44
242 44
243 45
244 46
245 47
246 47
247 48

ó. p.

7 18
7 19
7 20
7 22
7 23
7 24
7 25

ó. p. f. p.

221 28
234 0
246 22
258 34

4
4
4
4
4
4 12ÍÍ282 32

12';270 37

4 11Í294 22

6. p.
5 6
6 9
7 10
8 7
9 1
9 48

10 30

ó. p.;
3 43
4 15!

52
32

4
5
6 17
7 6
8 0

SAKKJÁTÉK.
417-dik sz. f. — Szi rmay J á n o s t ó l ,

(Königgratzben).
Sötét.

a b e d e f g
Világos.

Világos indul, 8 3-ik lépésre matot mond.

81-dik számú játszma. — A párisi világki-
állítási sakk-teremből.

(Négy szövet-
kezett liölgy.)

Világos.
1. e2-e4
2. Hgl-f3
8. Ffl—c4
4. b2-b4
5. c2—c3
6. d2—d4
7. 0—0
8. c3-d4:
9. d4-d5

10. Fel— b2
11. Fc4- d3
12. Hbl-c3

(A. de Ri-
viere.)

Sötét.
e7—eö

Hb8—c6
Ff8-c5
Fc5-b4:
Fb4—aö

e5-d4:
Fa5—b6

d7—d6
Hc6—aö
Hg8 -e7

0-0
He7-g6

(Négy szövet-
kezett hölgy.)

Világos.
13. Hc8-e2
14. Vdl-d2
15. Kgl-hl
16. g 2-f3 :
17. He2—g3
18. Hg3—f5
19. Bfl—gl
20. Bgl-g3
21. Bal—gl
22. Bg3—h3
23. Hfö—h6

(A. de Ki-
viére.)
Sötét.

Fc8—g4
e7—c5

Fg4—f3:
Fb6—c7

a7—a6
f7-f6

Bf8—f7
Kg8-h8
Vd8—g8
Hg6—f8
Sötét föl-

adja.

^ Lapunk mai számához van mellékelve:
az országos központi iroda biztositások köz-
vetítése és jogképviselése érdekében kiadott
programmja.

Ujhold kedden, 26-án, 6 óra 27 perczkor reggel.

TARTALOM.
Dósa Elek (arczkép). — Hajnalban. — Istené ügyem!

(folyt). — Az indián háború Észak-Amerikában (képpel).
— Kossuth Lajos szülőháza (képpel). — A kiutahiai lak-
tanya (képpel). — Esküdtszéki esetek. - A japám gazdál-
kodás. — Mexikóból. — Egyveleg. — T á r h á z : Dósa Elek
temetése. — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola.
— Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés.
— Mi újság? Nemzeti színház — Szerkesztői mondani-
való. — Sakkjáték. — Heti naptár.

Felelős szerkesztő Nagy Miklós.
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HIRDETÉSEK.

Legújabb órák
••"nagy választékban"®11

Lechner József
órásnálPesten,váczi-ntcza5. sz.

a „Nádor" szailuda raellett.
2816 (6—12)

ZSEBKENDŐKET
vászonból, lucz. 5.50 krtól 15 ftig.
batisztból , 6.75 „ 30
szine3 darabja • 1.15 ,, 2.51 krig.

Ajánl 2261(5-8)

TÜRSCH F.
Pesten, vóczi-utcza a „nagy Kristóf" |

mellett. i
* WVW

Zenemüveket,
4—48 darabbal, meljek közt pompás
müvek harangjátékkal, dob- es ha-
rangjátékkal, égthangzatokka), niandu-
rákkal, expressióval stb.

Játszó-szeleaczéket
2—12 darabbal, toválbá uecí"ssairpk,
síivnrtartoU. HCIIWMÍ-ZÍ házikók,
fényképészeti albnmok, iróesekö-
zök, Hzivaretuik. dohány és. syufa-
szelcnczék, táttciotababok, dolgo-
zóasztalknk mindegek zenemüvei és
székeket — melyekre hu ráülnek ze-
nélnek, - tisztelettel ajánl; Heller J.
II. Bern-ben. (Levelek bérmentve ké-
retnek.)

E kellemes hangn s minden kedélyt
felderítő műveknek, egy salonból vagy
betegágyról sem volna szabad hiányoz-
nia. — Kijavítások elfogadtatnak.

Magától játszó viilaBYos-zoiiiro-
rák 10,000 frank. 2336 (1—8)

Pezsgőbor
közvetlen Francziaországból behozva,
vámmentesitve, ládákban öpalaczkjával
s feljebb a Champagne leghirnevesb

gyáraiból, u. m.
Moct <&Chandon á Epernay crémant

rosé 2 ft. 50 kr
Napóleon grand vin á Ay cr6i>ant

rosé 2 ft. 50 kr.
A fentebbi fajokból V> palaezkok-

ban 1 ft. 50 kr
A pénzösszeg beküldése vagy utánvét

mellett alulírottnál megrendelhető.
A pakolás ingyen. 20 pa'aczk vétel-
nél 5°0 enged.étik. 2289 (6-50)

Alexander Flocb,
in Wien, Ober- Döbling Nr. 28

SKRIVÁN VINCZE
első magyar

selyem- és nemez-kalap gyári-raktára
PESTEN.

Főraktár: kígyó-tér.
Nagy választékú raktár, minden-

nemű selyem- és nemezkalapok-
ból, nrak, hölgyek és gyer-
mekek számára, saját és külföldi
gyártmányok, kelme-vadrsz-kala-
pok, házi- és vadáws*ipkák, kurí-
rnak, nyakkendők, utazási nemez-
topánkák. úgyszintén hölgyi ne-
mez-rzipók bortalppal, papucsok
és egéNzségi nemeztalpak.

Az összes formák az alanti számok
szerint kaphatók. Vidéki megrende-
léseknél a meilette álló számok pon-
tos kitétele mellett, még a kalapok
árát, szinétés a fej nagyságát kérjük
megjelölni.

Kalapok, festés, tisztítás vagy
divatositás végett a legnagyobb
készséggel elfogadtatnak és gyor-
san elkészíttetnek.

1

3.

6.

8.

9.

10.

t i .

gz. vadá«z-kalapok,zöldt k és szür-
kék, J5.5O, 4, 5, 6 ftig.

„ félkemények, feketék és szür-
kék, 8, 3 50, 4, 4 50, 5 ftig

„ félkemény f-k és lágyak, ffhér
és szürke 3, 3.50,4,'4 50 őfrig.

„ félkemények és lágyak, fehér
és szürke selyem szegélylyel 3
3, 3.50, 4, 4.50. 5 ftig.

„ félkemény és lágy, fekete •*»
síürke 8, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig.
kalapok ft. papok számára, si-
mák 4, 6 frt, selyem-nemez,
fin. 4, 5, 6, ftig.
félkemény és lágy, fekete és
szürke 8.50, 4.50, 5 ftig.
félkeménv és lágy, fekete és
szürke, selyem szegélylyel 3 50,
4, 5, 5.50 ft̂ g.
félkemény és lágy, fekete éa
szürke 3, 3 50, 4, 4.50, 5 ftig
félkemény és lágy, fekete és
szürke 8, 3 50, 4, 4 50 5 ftig.
legujabb alakú félkemény 3.50,
4, 4.50, 5, 5.50 ftig.

2328 (2-3)

legujabb alakú vízmentes, kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4.50,
5 ftig.
legujabb aliku félkemény és
szürke 8, 3.50, 4, 4.50, 5 ftig.
széles k..rimáju félkem. és lágy,
fekete és eziirfce 4, 4.50, 5 ftig.
legujabb slaku vizm. kemény,
fekekete és szürke 3 50, 4,
4.50, 5 ftig.
kemény, fekete, fima nemez és
selyemből 4, 4.60, 5, 6 ftig.
egész lágy, tekete és szürke
3, 3 50, 4, 4 50, 5 fiig.
inas- és kocsis-kalap, fekete
félkemény, 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
legujabb alakú félkemény és
lágy, fekete és szürke 3 50, 4,
4.Ö0, 6 ftig.
legujabb alakú vízmentes kem.,
fekete és szürke 3.50, 4, 4 50,
5 ftig.
kocsis-kalpag,kemény és lágy,
fekete 3, 3.50, 4, 5, 6 ftig.
kucsmák 2 ít 50 kr. krjával, .
asztrakán 5 ftig, persa prém
5, 6, 7, 8 ftig.
Piros török sipka 1.80, 2 ftig.
Huszársipka, piros és különféle
színben 8.50, 4, 5 ftig.
inas-kalap, fekete, fél éa egész
kemény 3 50, 4, 4 50, 5, 6 ftig.

Gyermek-kalapok kaphatók, a 3.
számúból félkemény és lágy 2, 2.50,
8 ftig, 9. izámuból fekete és szürke,
gelyem és bársonyezegélylyel 2 50,
3 ftigi keskeny szalaggal szegélyezve
2, 2.50, 8 ftig. Csecsemők számára
felálló karimával fekete és szürke 3,
3.50, 4 ftig, ugyanolyan tiszta fehér
4, 5, 6 ftig.

Nagybani és darahonkinti eladás.

Ausztriai Gresham
élet- és jövedék biztositó-társulat

Bécsben.
Az aláirt igazgatóság ezennel köztudomásra juttatja, hogy a tár-

sulat, képviseletét Pesten, most már sajátlag kezelve, igazgatóságát át-
vette, 8 hogy a curatcrium, Weiss Lipót urat iroda főnökévé, Féld
Salamon urat pedig: Magyar-, Erdély-, Horváth- és Tótországok kép-
viseleteire nézve Pesten, az acqui8itio és üzletszervezési igazgatójává
nevezte ki.

Egyidejűleg, mindazon felnatalnuwások, melyek az ausztriai Gre-
sham Magyar-, Erdély-, Horvát- és Tótországok előbbeni képviselője
Altmann testvér urak által a felügyeifik és ügynököknek kiadattak,
ezennel semmisnek és nem létezőknek nyilváníttatnak.

Bécs, nov. 10. 1867. . , . • ri_.,„i. . ,, ,
2388 d-2) Az ausztriai uresttam igazgatósága.

Olajfestéknyomata nagy és kis

KÉPES KALENDÁRIOM,
az isíiS-ik évre,

m a g y a r és német nyelven szerkesztve, [melyből a múlt évben 15,000
példány kelt el.

Ára egy nagy képes kalendáriomnak . . . • > 50 kr.
„ „ olajfestéknyomatu kis képes kalendáriomnak . . . . 3 5 „

E naptárak béltartalma, az irodalom leghirnevesb Korypbausat által van szer-
kesztve. Tirtalmaz sok szép illustracziókat a koronázási ünnepélyről, Ó Felsége
a királyné, Beust és Miksa császár arceképeivel s a mexikói katastropha leírá-
sával, ezenkivül jeleneteket a honvédéletböl,s a magyar honvéd tábornokok arci-
képeit; továbbá a kir. mafryar minisztériumok, azok osztályai, kihallgatást nnpok
8 órak teljes útmutatóját. Pompád kiállításban, kapható f. évi nov. 1-től kezdve minden
könyvárusnál, a alulirt kiadó-tulajdonos
2327(2-8) ZSÍROS ISTVÁN,

kir. szab. kártyagyárosnál Pesten, 2 azerecsen-utez* 1-ső sz. alatt.
fiV Ajánlja továbbá Whist és magyar duplit kártyák legujabb kiadványai*

O Felségeik s a miniszterek jól talált arczképeivel.

I

Nagybani
eladás. Diefrieb és

első pesti ktfUOnlcge*

thea és rum-raktára
Részletben!

eladás.

K.ÍA „THEA NÖVÉNYHEZ4

Pest, belvárost kfgyötér. grór Tetoki-féto házban.
ajánlja mindennemű ehinai és chinai-orosz-theával ellátott legnagyobb raktárát; finom
és legfinomabb mmős^ü fehér te bnrna Jamaica i^eo^nneJ^ankoU f ™ ^ f

" V *

volt, — a jövőre nézve is tántorithatlan szilárdsággal megőrizni főfeladata leencí

W 1 pint brasiliai rum ára üveggel együtt 1 forint.
Az áruezikkek tiszta Ízléséért jótállás biztosittatik, — mert a theák nincsenek kitéve a különféle fűszerek, sajt,
bering, petróleum stb. ártalmas kipárolgásainak, mint a csemegekereskedésekben.

Levélheti megrendelések, az árticzikkok értékével felérő összt^ig postai vagy vasúti utánvét mellett g y o r s a n és
pontosan eszközöltetnek. — Teljes árjegyzékek, kívánatra hérinenfesHve küldetnek meg. 2302 (5 0)

KANTAJÓZSEF
(elfibb Bftbm és Kányái

Pesten, József-tér 10-iU sz. a.
ejáiií a

minden évszakra

* A

dúsan oliitots

legujabb hel- és

iiői-divaíáni
2287(4-6)

külső és titkos
betegségek és gyengeségeket,
katonai és polgári korházakban siker-
rel használt, egysz(-rü módszerrel bámu-
Utos gyorsan és alaposan gyógy itWeisz
J. gyak. orvos e's szülész, az itteni c».
kir. s;arnÍ8OnfékérliazbHn kiszolgált
osztályorvos, minden alkalmatossággal
ugy a titoistar'ás, mint n gyóg^czéíok-
hoz jól beosztott rendelő-intézetében
Pest, kis tuező-utcza 33 sz- 1. emelet,
bemenet a lépcsőn, naponkint reggeli
7 órától 10-ig és délután 1 — 4 óráig.

Férfiak és hdlgyck részére külön
bempnet és külön várszoba.

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab-
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről in
gondolkodik. 2384(1—12)

a „fölegényhez."
ajánl

Ferii vászon finom ingeket
2,3, 3'/,, 4. 5 ft.

Piöi vasion finom iuneket
1 ít. 65 kr., 2, 3, 4 ft.

F é r f i f é l i u j j a s o k a t
1 ft. 40 kr., 2, 3 fi.

IWöf barrlu'nt !a>
1 ft. 70 kr., 2/, ft.

'̂•H\ |; Női perkai háló'
' * 1 ft. ÍO kr., 3, 4 ft.

áíaianOH

f,í'f\« Kishid-utcza a „vt
i í S l ezimzett házban.

I i

2820
! \ \ (2 2)

A Teszéri-Deméndy pörben
szükségessé vált s többhirhpban közzétett
intézkedések végett f. é. okt. 20-ra Váczra
meghívott folperesi családtagok kis szám-
mal jelenvén meg: ottani megállapodás
folytán, ugyancsak a felperesi családtagok,
f. évi nov. 26 nak délelőtti óráiban Pesten,
a megyeházánál tartandó gyűlésre ugy hi-
vatnak meg, hogy ekkora jelenlevők a meg
nem jelenők nevében is határoznak.

Költ Pesten, okt. 26 án ' 857.

2322 (3-3) Szilassy István,
mint választott családi igazgató.

Egy nevelőnö
ki a német, franczia és angol nyelv-
ben, valamint a zenében alapos okta-
tást képes adni, alkalmazást keres.
Bővebb tudósitást ad a „Vasárnapi
Újság" kiadó-hivatala. (2-2)

Alulirt ajánlja magát mindennemű

termények megvételére és eladására
a legillendőbb feltételek mellett.

Ugyanott kaphatók folyvást a legjobb fajta egri vörös
1 kadarka «yAkcre» «ftlöVesMÖk 100 db. J l ft. 5 1 kr., 2 ft.

Ugyanolyan sima » " " 4 " " "
„ asztali faj • • • » » J " ~ " . T "

begöngyölés saját árban számittatik, egri vörös bor öko es
üves? számra.

^ S * Megrendelések pontosan teljesittetnek.

Sir Antal,
2814 (3—8) kereskedő és borterimsztö Egerben.

Legnjabb chmisettek, kalapfátyolok,
gallér és hajtókák, nyakravalók, fókötók, zsebkendők, csipkék, crinolinok, hímzett

betétek és szélek, szövetek stb.

Női vászonkészletek és bármely ruha készítés
vánkosok, ingek, alsó-szoknyák, nadrágok, korsettek, fésülő-köpenjek, haris-

nyák stb.

Gyermek vászonnsmü és keresztelő-készletek
^ és más számtalan uj divatezikket legújabb minta után ajánl

T Ü R S C H F.
2259 (3 ) p e s t i V l í c z ; . u t c 7 a i a „nagy Kristóf" mellett.

Raktári árszabályt kívánatra bérmentve küldök.

rt nenczKor ""̂
fe Sf y <i g y i t h a t ó.
p Utasitvány, m'-lyszeri t » «
t̂  kór (Ep.lfpsie) itrin
f| «;jÓKy!>zer áltat rbvi
| ! renen meggyógyítható. Kiatlva KrAnd-
ahoflf II. F. 'által W«r«-n^«rfban
8 Wcsífaliában a szerző saját tulujdoria
| j 1867., mely a » et»íí»ség sikere.s meg-
PS fryt'gyitásáról Einúja összes államai,
| | VHÍamint Amerika és Ázsiából stb. s zám
P talán részint hivatalosan nK'gáilapitott,
|2 illetőleg ''sku áit»s megeröi.itett bizo

nyitványok s köszönóir atokattartalmaz.
Kö?.veilen bérmentts megrendelésekre,
a kiadó áltaHr.gyért esszint*bérmente-
sítve küldetik IBCÍ;. 2337(1-3)

lertész és Misért
Pesten, Borotfya«nícza 2. sz.

(a ,,magyar Iclrály'* szálloda átellenében)

ajánliák újonnan berendezett

FEGYVER-
. RAKTÁRUKAT.

Miután megszűntek azon nehézségek,
melyekkel a fegyverek birtoka eddig ÖS2-
szekötve volt, különös föladatunkul tűztük
ki, olcsó árak mellett tökéletesen biztos

'és ó minőségű fegyvereket s«4Slithatni, s
'igy ezesi czitek megszerzését mindenkinek
llfstségeseő tenni; dús választékban aján-
1 iuiik ennélfogva
'Eetycsövü fegyvereket 8 ft. 50 kitó

kezdje;
KcScsévfl percnsniós vadászfegyvereket

1 15 forinttal 6«» ftig :
Ketcsdvfl Lefaoch -ux vadá«Kfegyvere-

keí 50 forinttól 100 ftig;
1 Lefatirhfiix Hevolvcrektt H ft. 50 kr.-

tól 50 ftig;
Egycsövü iesebpisztoíyok párja 3 ft. 50

" krtól 20 ftig;
KétcNAvö zsel»piszto!yok párja 6 fttól 25

ftig; 2330(2-3)
nemkülönben flobert-féle '-zobapiszto-
lyokaí és puskákat, Lefan»henx-tölté-
nyrket, mindennemű gyutacsokat, gyu-
tacs- gépeket, vadnsz-taskábat, s a va-
dászat minden egyéb e's legújabb szükség-

leteit.
U@P"" írásbeli megrendelések gyorsan s

különös figyelemmel teljesittetnek.

Öikénytes árverés.
Pándon, a pilisi vasnt-ál'omás mellett,

nóhai id, Szilagy György ur hagyatékából,
f évi decü. 2-án és következő napjain, 15
darab rendkívül vastag ép erős tölgyfa
mintegy 25 hold erdő és ebben legalább
250 darab erős vastag tölgyfa, és több százra
menő akáczfa, melyek kapufélfának, oszlo-
poknak is alkalmasak, készpéüs fizetés mel-
lett eladandók. Költ Testen, nnv. 18. 1867.

2381(1-2)

esten, nov. 18. 1867.
Szilassy István,

hagyatéki gondnok.
*#
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100 égésien uJ eredeti feiköszőntés.
Épen most jelent nu-g és Hurdében 6» tárral kőnyvkerrskedesében Pesten, (v

utcza 17-ik sz. ».), valamint minden más könyvárusnál is kapható:

Kiért ürítsük a pohárt?
Száz fclköszöntés versben cg prózában.

Irta az ország kortese.
Ára képes borítékba fűzve
Bérmentesiivo, ara lóIe megküldése meilrtt

60 kr.
65 .,

Jelen aj kíadaH, mindennemű táfíanélcti mozzanatokra ij?azl magyar ea-
mata talpraesett {'elkőszfta!e«ekét tartalmaz. Ezeknek ininóségeVe nézve kezességet
nyújt szerzőnek oly rövid idd alatt népszerűvé le.U neve, gazdagságának elötüntetésére
nézve pedig ioiu köböljük tartalom-jegyzéket:

I. FelköszftntÓMük egyesekre dlszla- ; IV
kouiak alkalmával (.8 dara*).

II. Felkoszontések egyletekre (9 <lb.). V
III. Felkoszontí^ek családi üauepélye- VI.

ken (18 darab).

Feiköszöntesek különféle alkal-
makra (24 darab)

Trefas felköszöntések (9 darab).
Rövid pohnrkAgzontések (22 da-

rab). 2282(4-6)

THEA és RUM
nemkülönben kitűnő magyar, rajnai, bordeauxi borait, valódi franczia
pezsgőket, hollandi Anisette, Curacao, Benedictinusok Liquerje, va-
lódi franczia Cugnao és frauezia szeszt (Franzbranntwein), tisztelet-
t e l a i á n l Hollóssy Gyula,

2272 (8 -12) Wurm-utcKa, Vojd-Yéle hnzban

jóféle s tisztajzlésü

kávé csak 2 ft, 80 kr.
5 f o II t

Portorieo kávé
Arany-Java-kávé
Laguayra-kávé .

100 egészen nj eredeti felköszöntések.

\L atdiauosati jouak elismeri •. frisen erkee«*tt

SGHNESBSR6I NOVENY-ALLOF
mell- s tüdőbetegek számára.

továbbá: rekedtség,
torokgyulndások a nehéz légzés ellen, — mindenkor frÍ8 minőségben kapnató
PESTEN : Török József grog-szerész urnái a király-utezában, •- dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a vAczi-uton, Thalmayer A. és tárna. — Oszetszky
F., —" Scbirk J., — és Cerhardt A. uraknál.

BUDA N : Scliwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probat F. J j Kísnnőczoii: DrasKóczy gy. |S.-Sz.-Gyór«;y6n: Ötvös P.
Aszódon: Sperlagh J. gy. Karolyfehérvar: FischerE. • gyógysz.
Baján: Klenautz <J. JKnbinbaii: Stojánovics.
Brassóban : Gyeriyánfy Fa-j Knn-hz.-Miklós .St.oits A.

bick és Jekftlius gysz. j Lnscoson: Aruold J.

Voga és Rupp-

Battoiiyán: Bigfnio K.
Belgrádon Nio.olacovics test.
Besztercíén : Dietrich és

Fle-scber.
Bonyhádon : KrainoIinJ. gy.
Brassóban : Fuhick. Ed.
Csáktornyán: Kárász A
Csúton: Bórsav F. gysz.
Debreczenben: GöltlN. gv.

Kréiuer S

Médiáson : Breiner K.
Mosonbn.'i: Pranter J gysz.
Miskolry.on: Spuller J.
MltrovicJ-: Kre-tonosbies A.
Mohács: Vyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeney gy.

jMnnkáeson: Gröttier L.
[Mohácson: Kógel I)
IN»B>bányán: iíor;<csi>k J.

Fuchs J.
Dettán: Brauumüller J. gy.
DevecKerben: Iloffinann B.íNyíregyházán :HönsehEde
Eszeken: Kawilowioz gysz. | gyógysz.
Eperjesen: Züembery Ign. |NaKy-Becskereken:Nedel-
Ersekujvar: Conlegner Ign. kovies és Haidegger.
Egerben: AVes.-ely g> ÍZ. Naff.v-Kanizsan : Welisch
Eszéken: Thürner fiai és] es*Lovack gyógysz.

Dessatby gyógysz^ jflaKV-Kiirolv': Schob«rl C.
Győrött: Brunnerí.

Haczfeíd:

Komka A. J.
y jNagyváradon: Janky A.

iNagyszomba'ban: Pantot-

Janosbazái.: Kuna gysz. : Orosházán : Vangyel M
Jolsvan : Maleier gvsz. I Pancsovan : Graff gysz.
Kaposvárit: SchröderJ.gy.iPéesett: Kunz Nándor.
Kőszegen: Streble gy-s*. i Posegan : Balogh gyógysz.
Károlvvartt: Benich'j jPutnokon: S '̂-vessy gysz.

Sopron
reelit.

S.-A.-U,jln'lyen: Deutsch J.
Sas vár: Müeke A gy.
Segesvár: Misselbacber J
Sera jevoban: GyulekaN.G.
Sziszeken: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

ínayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz.
Szathmaron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haiuschka

P. gyógysz.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

és Prohaszka Gyula.

Temesvár : Kraul és Roth
gyógysz.

Tokajban: Krötzer A. gy
Tordán: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Tfirök-Szent-Miklos : Pil-

losz M.
Trencsenben: Simon A. gy.
Uns;hvartt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Ujvidéken: Sehreiber F.
Varannón; Elizár gysz.

. 3ft. 40 kr. Planí-Ceylon-kávé . .4ft.25kr.
. 3 „ 80 ,, Cubn-kávé egész finom . 4 „ 50 „
. 4 , , — „ Gyöngj'-kávéegé8zfinom4 „ Í5 „

továbbá:

Brasilini rhum, egj pintl ft., legfinomabb jamaikai-rhuni, Peeco-virág-
j és Souchong-thea,, sardinnk, mustár és sajt-féliek a legjutányosb áron
I kaphatók Pesten, r% m t» •* < >\

Baiihoier es» Jtirmay-nal,
a két ezerecsen- és Laudon-utcza szögletén, 11-dik szám alatt

Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagr utánvét mellett a leg-
gyorsabban eszközöltetnek. 2283 (5-12)

IW Bemenet a két szerecsen-utezába: a váczi-utról a marokkói
házzal szemközt.

| ki elkobzás elöl megmentett néhány példány kapható még
i lleckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten, (egyetem-uteza 4).

Kossuth a forradalom végnapjairól.
(Viddin. 1849. szeptember 12-ki szózata az angol és

franczia politikai ágensekhez.)
Jegyzetekkel kisérve

SZILÁGYI SÁNDORTÓL.
(Nagy nyolezadrét 73 lap) 1850. Ára fűzve 6 0 krajezár.

Menekvés Debreczenbe
az 1840-ik év kezdetéé.

Történeti rajz.
(Nyolezadrét 82 lap) 1850. Ára fűzve 5 0 krajezár.

Görgei és fegyverletétele.
Egy lionvédtiszt naplójából.

Kis-Martonban: KodolányijP««sol iyb.« l l : Schneeberger Veszprém: Fremmel.
(Nagy

Kiadja

S Z I L Á G Y I S Á N D O R .
(Egy képpel.)

nyolezadrét 63 lap) 1850. Ara fűzve 4 0 krajezár.
gysz. és Spatay A.

Kassán: Escbwig E
Késmárk: Genersieh C és A.
Kecskeméten: Papp M.
Karánsrbesen -.Weber A. gy
KárolyfVbcrvartt:

Ed. gyógysz.
Kolozsvárit : Megay M. C.

és Dussil
Rosnyon: l'oseh J. gysz.
Kimaiszonibat : ILimaliár

gyógysz.
Runian: Mlutinovitz S.

Fisciier| Hékáson : Boromi K. gysz.
Szászváros: Sándor R. gy.
§zabadkan: Hofbauer I. gy.

Egy üve« ára I forint 26 krajezár.
Ugyanezen bizományos uraknál kapható:

Vnczon : Tragor A.
Varasodon : líalter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Ziinony : Ivánovics és fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk
Zsambokrét: Neumann M.
Zentán: Wuits testvéreknél.

2828 (2-6)

Legjobbféle

gcbmidt cs kir. főorvostól, egy skatulya
*>a 23 kr.

Dr. Beíir ideg-extraelusa,
az idegek erósitertére a a

* 70 kr.
'est edzésére ára

Dorseh-májolaj,
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bórkütegek sat. gyógyítására. Egy üveg

ára 1 t't.

Stíriai Stub-havasi-növény-
nedv

mell- s tüdőbetegek számára.
Egy üveg ára 87 kr.

Die „Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öíTentiiche Gesund-
heitsplle^e und MedicinaMieHctzgehung" brin^t in Nr. 4$ voin 27.
November 186(» über „^chncebergs Krauter-Allop" Folgendes:

,,l)er aus Alpenkrautern ber«itete ,,Sehneebergs Krauter-AUop" des Herrn
Apothekers Bittn<-r in Glogífrm2- und Franz Wilhelm, Apotheker in Neunkirchen, ist
bei allén kaiarrhalisehen und ftntzündlicben Krankheiten der Respirations-Organe ein
vorzügliebes Unterstützunffsmittel. Er mildert besser als allé anderen Syruparten jeden
K«iz im Keblkopfe und wird bei acuter und chronischer Heiserkeit, bei empfindlichen
Affectionen der Schlingwerkzeuge, beim Lungen-Katarrh, dem Keuchhusten u. s. w.
wegen seiner vorzüglichen einhüllenden, besanftigenden und reizmildernden Eigen-
schaften mit günstigem Resultate angewendet. '

Főraktár: H I T T \ K R ÍÍYULA gyógyszerésznél Gloggnitzban.

Altesti séniícn szenvedőknek.
Levélkivonatok Sturzenegger Gottliebnek Herisánban, Appeiizell kan-

tonban, Sveiczban.
Két év óta kettes lágyéksérvben szenvedek, mely nekem hébekorban iszonyatos

fájdalmakat okozott, ön kitünö két köcsög sérvkenöcse, melyet f. évi január 10-én
kaptam, oly hathatósnak bizonyult be, hogy most már fájdalmakat nem érzek s a sérv
is csaknem elenyészettnek tekinthető s mondhatom ugy érzem magam, mintha újra
születtem volna. Elövigyázat tekintetéből mégis kérem önt, miután a gyógyítást tökél-
letesen befejezni akarom, küldjön nekem sérvkenőcséből ismét 2 köcsöggel.

Treptow, a Rega mellett, Pomerania febr. 27-én 1867.
C. C. pék-tanoncz.

örömmel ragadok tollat, hogy önnek megírhassam, hogy ön, istennek hála!
sérvkenőcse által 16 éven át tartó fájdalmaimból tökélletesen kigyógyitott. Ezért ezer-
szeres köszönettel tartozom. Az Isten s ég áldása vegye önt kórul, mert ön azt megér-
demelte. Bár embertársaimnak tudtára adhatnám, kik sérvbajokban szenvednek, bizo-
nyára megtenném, hogy Sturzenegger kitünö sérvkenőcsét vegyék használatba.

Constanz, junius'29. 1867. F. H.
E kitűnő s egyátalában semmi ártalmas anyagot magában nem foglaló sérvkenőcs

reggel s este egyszerűen b=-dörzíöltetik, a gyógyulás bekövetkezik a nélkül, hogy kel-
lemetlenséget vagy gyuladást okozna. Egyedül megrendelhető köcsögszámra 8 tt 80
kr. a. ért. Pesten Forinagyi F. gyógyszerész által, Széchenyi sétatér 26. sz. a., és
Bécsben Weiss József gyógyszerésznél zum Mobren 444. sz. a., unter den Tuchlau-
ben. — Zágrábban Millbach Zsigmond gyógyszerész. — Temesvárit Quiriny A. vá-
rosi gyógyszertárban. -

Tisztelt ur!
Van szerencsém önt tisztelettel kérni, küldjön betegeim számára kitűnő sérvke-

nőcséből ismét 7 köcsöggel és pedig 2 köcsöggel a gyengébb, 5 köcsöggel az erősebb
féléből. Az eddig öntől kapott adagok a soha nem reménylett eredményhez vezettek,
következőleg ön által a szenvedő emberiség javára oly szer alkottatott, mely nemcsak
minden theoriát felülmúl, hanem minden altesti sérvben szenvedő emberbarátok ön irá-
nyában áldással s őszinte köszönettel tartoznak. — Steudnitz-Siegendorf, Porosi S»i-
léziában. Haynau kerületben, július 81-én 1867. 2289 (6 -7)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1867 (egyetem-uteza 4-dik szám alatt).

Tizennegyedik évfolyam.

Á

48-ik szám.

Pest, deczember 1-én 1867

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsa«; és Politikai Újdonságok eicyíitt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi UjsáK : Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai CjdonNáisokat illetőleg: Egy, négyszer hasAbzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba, háromszori vagy többszöri
igtatósnál csak 7 krba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Becsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nro. 22. és Haasenstein és Vogler Wollzeile Nro 9 — Bélvp<* A
minden igtatás után 30 ujkr. " ' J*K-"

Várady (Borbély) Gábor, az országgyű-
lési baloldal egyik jeles tagja, született
Máramaros-Szigeten 1820 ik évi nov. 11-én.
Atyja Ádám, egy negyed századot meghala-
dott időig volt Máramarosmegyének köztisz-
telet és szeretetben álló munkás főjegyzője.

Gábor a gymnaziumi és bölcsészeti tan-
folyamot a szigeti ref. lyceumban, a jogi
tanpályát az eperjesi kollégiumban kitűnően
végezte. Tizenhét éves korában mint végzett
jogász tért vissza szülőföldjére, hol egy évi
gyakornokoskodás után, atyja óhajtására a
megye által a m. kir. testörségbe fölvételre
ajánltatott, s ennek biztosb sike-
resitése érdekéből 1839-ben a
herczeg Wasa nevét viselő ma-
gyar gyalog sorezredbe mint
ezred-kadét lépett be s két évig
szolgált, katonai tanulmányokat
folytatva. 1841-ben m. kir. test-
őrré (hadnagyi ranggal) kinevez-
tetvén, ott Görgei Arthurral, ki
akkor már a rendes szolgálati
idő 5-dik, tehát utolsó évében
volt, közelebbi érintkezésbe jött
s bizalmas viszonyba lépett, kü-
lönben is egymás szomszédjáabn
lakván.

Várady elöljárói s tanitói
közt voltak: Török Ignácz őr-
nagy, ki mint magyar tábornok
Aradon oly gyászos véget ért;
Répássy Mihály kapitány, utóbb
magyar tábornok, stb. Ifjabb
társai között Klapka, Clementisz,
Asztalos Sándor, Szabó Imre,
Máriássy stb. neveikkel találko-
zunk.

Nemsokára belépése után a
testörsereg könyv tárnokává vá-
lasztatott, s a magyar irodalom
iránt előszeretettel viseltető tár-
sai közreműködésével „Remény"
czimü kéziratban megjelenő szép-
irodalmi hetiközlönyt alapitott.

Az 1843-dik évi országgyűlés megnyitá-
sára a király kíséretébe rendelt testörök
között lévén ő is, fölébredt benne a vágy,
visszatérni a polgári pályára, melyre növel-
tetett, s melyre legtöbb hajlamot érzett.
Ezért benyújtotta lemondását s többé Bécsbe
mint testőr vissza sem tért.

1845 elején a közjogból letevén az ügy-

V á r a d y G á b o r.
védi vizsgát, haza ment megyéjébe s mint
ügyvéd és tiszteletbeli jegyző működött.
1847-ben a váltójogból is vizsgát tett „ki-
tünö" sikerrel. Kevéssel azután nőül vevén
Hegedűs Krisztinát, ismét visszatért a szülői
földre s mint jegyző tevékeny részt vett az
országgyűlési utasítások készítésével meg-
bízott küldöttség munkálataiban.

Föltűnvén az 1848-iki törvények hozta
hajnal — a szigeti nemzetőrség megalakítá-
sához kezdett s századossá választatott.
Utóbb a honvédsereg megalakítását rendel-
vén el a magyar kormány, a megyei választ-

által, mit el is vállalt. E csapat élén Katona
Miklós erdélyi hadtestéhez csatlakozván, a
szerencsétlen dézsi expeditio nekik is osz-
tályrészül jutott.

A szabolcsi csapat visszatértével Várady
is megyéjébe ment vissza, s előbb abudfalvi,
majd a dragomérfalvi elöörségi parancsnok-
ságot vette át, a megyét Urbán és Dimbul
betörései ellen oltalmazandó. Majd Rapaics
alezredes által megbízva, 1849. februárban a
„máramarosi önkénytes nemzetőrségi zászló-
aljzat alakította, mely utóbb a 105-ik hon-
véd zászlóaljjá alakíttatott át.

E zászlóalj Klapka akkori
hadügyminiszter rendeletéből
már épen Szatmárra volt uta-
zandó, hogy ott teljesen fölsze-
reltetvén, valamelyik hadtesthez
csatoltassék, midőn a Márama-
rosba érkezett Kazinczy ezredes
a kormány ujabb rendeletére
hivatkozva, minden csapatot
visszatartott.

így jutott ezen zászlóalj is
azon szerencsétlen hadtestbe,
mely előbb Munkács és Ung-
várra, majd onnan visszatérve,
Erdélybe vándorolt, a nélkül,
hogy a visszatérésben a Görgei
hadtestéhez megkisérlett csatla-
kozása sikerült volna, bár a
Tiszán előbb T.-Újlaknál, azután
Szőllősnél, majd Husztnál hid
veretett.

A hadtest Zsibón több napig
táborozott a besánczolt tábor-
ban ;s miután Gál S. és Kemény
Farkas szétvert hadtesteinek ma-
radványait kebelébe vette s ezzel
a demoralisatio magvai elhintet-
tek volna, orosz parlamentairek
hozattak a táborba.

Kazinczy haditanácsot tartott,
niely nagy száma miatt inkább
illett közgyűlésnek, mint hadi-

mány által a máramarosi honvédszázadok ! tanácsnak. Kazinczy felolvasta Görgeinek
szervezésével bízatott meg. Három század ; Stein tábornokhoz intézett, de Stein már
fölszerelését és szervezését befejezvén, mi- j nem lévén Erdélyben, Kazinczy kezei közé
dőn épen a 4-ik század betanításával foglal- j jutott német levelét, — melynek tartalmát,
kozott és azt a kormány rendelkezése, alá a ; miután sokan követelték Várady terjeszté'
többiek után Pest felé útnak inditá, az arra ; elő magyarul, s azután kijelentette: „hogy
átutazó szabolcsi szabadcsapat parancsnok- a fegyvert nem teszi le, mert egy harcz-
ságának átvételére kéretett föl ezen csapat szomjas, erős hadtestnek ütközet megki-

VÁRADY GÁBOR.


